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OM SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL            

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande 
organisation för hållbart samhällsbyggande. Nu har vi över  
300 medlemmar som brinner för ett hållbart samhälls-
byggande. Tillsammans vill vi skapa bättre byggnader och 
platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och 
leka i.

Inom Sweden Green Building Council finns ett stort 
nätverk av experter för erfarenhetsutbyte och inspiration. 
Vi arbetar utifrån kriterier från världsorganisationen World 
Green Building Council och erbjuder certifieringssystem 
för byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt genom 
bland annat Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM 
och LEED. Vi erbjuder även kurser, nätverksträffar och 
konferenser för att sprida och utveckla kunskap för ett 
hållbart samhällsbyggande. På så sätt stödjer vi företag 
och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Läs mer på: 
www.sgbc.se

SGBC:s arbetsgrupp för projektet BuildUpon vill tacka alla 
workshopdeltagare för deras bidrag till workshopens resultat 
och till den nationella renoveringsstrategin. Ett särskilt tack 
till workshopledare Birgitta Govén (Energirådgivarna), till 
medarrangör Lotta Bångens (Energieffektiviseringsföretagen), 
till WSP som sponsrade med den fina workshoplokalen samt 
till alla talare, som presenteras på sidan 6-11.

Workshopen hölls på WSP:s kontor i centrala Göteborg, med 
kort promenadavstånd från tågstationen och fantastik utsikt 
över Ullevi. Fastigheten är certifierad enligt GreenBuilding 
samt för nivå Very Good enligt det internationella 
certifieringssystemet BREEAM.

OM LOKALEN – WSP:S GÖTEBORGSKONTOR
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BUILD UPON är världens största samarbetsprojekt 
inom byggnadsrenovering med syfte att öka 
energieffektiviteten genom renovering av befintlig 
bebyggelse. Totalt kommer över 1000 intressenter från 13 
olika länder föras samman på 80 evenemang under 2016 
och 2017, både på nationell och EU-nivå. 

Projektet strävar efter att skapa en renoveringsrevolution 
över hela Europa genom att hjälpa de medverkande 
länderna att utveckla strategier för energieffektiviserande 
renovering av befintlig bebyggelse. Dessa nationella 
renoveringsstrategier ska levereras till EU senast den 
30:e april 2017.

Strategierna är viktiga för att minska Europas 
energianvändning och påverkan på klimatförändringarna 
samt skapa byggnader som ger hög livskvalité för alla.

Renovering av flerbostadshus är högaktuellt i Sverige 
just nu. Renoveringsbehovet är stort och regeringen 
har beslutat om stöd för ombyggnader. Men hur ska 
det göras på bästa sätt? Hur ser vi till att minska 
energianvändningen samtidigt som vi får nöjda boende 
och hur blir det lönsamt?

Workshopen delades in i ett förmiddagspass och ett 
eftermiddagspass med fokus på två olika utmaningar: 1) Hur 
man involverar de boende och skapar god dialog samt 2) Hur 
djupgående energieffektiviseringar kan finansieras och göras 
lönsamma. Målet med dagen var att inspireras av experter 
och lyssna till några goda exempel för att sedan gemensamt 
formulera ett antal rekommendationer med förslag på 
lösningar för respektive utmaning. Deltagarna fick sedan 
individuellt ta ställning i ett formulär för att undersöka hur 
många som står bakom dessa rekommendationer.

Resultatet från samtliga workshops kommer att delges 
kommuner, departement, politiker, fastighetsägare 
och inte minst stötta Boverket och Energimyndigheten 
i deras arbete med att utveckla den nationella 
renoveringsstrategin.

Läs mer om workshopprogrammet här

VI TROR ATT VÅRA BYGGNADER KAN BLI 
BÄTTRE ÄN VAD DE ÄR IDAG

WORKSHOPENS SYFTE
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VÅR UTMANING

EU begär att alla medlemsländer skapar en nationell renoveringsstrategi; en långsiktig strategi för att renovera landets 
bostäder och kommersiella byggnader till höga energieffektiva standarder. Dessa strategier skulle levereras till EU första 
gången den 30:e april 2014 och sedan uppdateras löpande var tredje år. Nästa renoveringsstrategi (version 2) ska levereras 
senast 30:e april 2017. Så, hur går det? 

I dagsläget är inte tillräckligt många intressenter och organisationer som är en del av utmaningen aktivt med i 
debatten om en nationell renoveringsstrategi. Avsaknaden av ett storskaligt, brett och strukturerat samarbete mellan 
renoveringsintressenter och initiativ medför att länderna för närvarande inte skapar den renoveringsrevolution som Europa 
behöver.

Sveriges riksdag har, i enlighet med direktivet 2006/32/EC, sedan tidigare antagit ett övergripande nationalt mål om 
energibesparingar på 9 % till år 2016 jämfört med den genomsnittliga energianvändningen för perioden mellan 2001 och 2015. I 
praktiken motsvarar denna energibesparing 33,2 TWh för 2016. 

Handlingsplanen visar att Sverige uppfyller besparingsmålet under Energitjänstdirektivet med god marginal. Genom 
användningen av beräkningsmetoder rekommenderade av Europeiska kommissionen, har besparingarna beräknats till 48,7 
TWh år 2016. 

Utöver det som föreskrivs i artikel 24(2) i energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU), anger handlingsplanen 
också en långsiktig strategi för investeringar i renoveringar för att förbättra energieffektiviteten av de befintliga 
bestånden av nationella bostäder och kommersiella byggnader, både offentliga och privata, i enlighet med artikel 4 i 
energieffektiviseringsdirektivet. 

Läs mer om den svenska nationella handlingsplanen för energieffektivisering här

DIALOGRESAN
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Sweden Green Building Council anordnar under 2016 och 2017 en workshopserie med 6 events som fokuserar på 
energieffektiviserande renovering för att utveckla utformningen och genomförandet av den nationella renoveringsstrategin. Dessa 
workshoppar hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö och för samman intressenter för att tillsammans hitta lösningar på olika 
utmaningar inom energieffektiviserande renovering. Två Europeiska event anordnas även för att föra samman ledande nationella 
experter med andra länders representanter och fortsätta arbeta med renoveringsstrategierna.

Workshopdagens bakgrund och upplägg: 

Under BuildUpon-projektets första år har vi inventerat vad som står i vägen (hinder) och vilka krafter (initiativ) som verkar för 
djupgående energieffektiviseringar av befintlig bebyggelse. Tillsammans med ett antal experter har vi identifierat och rangordnat 
10 olika hinder för att välja ut de mest betydande hindren för energieffektivisering av flerbostadshus (hyresrätter respektive 
bostadsrätter). Vi valde sedan att först anordna workshops med temat för de två mest betydande: ”ingen efterfrågan eller till och med 
motstånd hos de boende” och “otillräcklig lönsamhet vid djupgående energieffektiviserande renovering”.  

Denna tredje workshopdag i serien fokuserades på bostadsrätter och delades in i ett förmiddagspass med temat boendedialog 
och eftermiddagspass med temat lönsamhet. Varje pass inleddes med en expert som gav en överblick på det aktuella området 
och därefter redovisades ett till två positiva exempel som inspirationskälla för kommande diskussion. Sedan arbetade deltagarna 
tillsammans i mindre grupper för att dela med sig av lösningar och formulera 3-5 rekommendationer att presentera för övriga. 
Av dessa valdes sedan 5-6 rekommendationer ut och sammanställdes i helgrupp. Passet avslutades sedan med att deltagarna 
individuellt fick ta ställning till vardera rekommendation med hjälp av ett formulär för att undersöka hur många som stod bakom 
dem. Resultatet presenteras på sida 14-15.

DIALOGRESAN
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”Det viktigaste arbetet består i att hitta kalkylmodeller 
som fungerar för olika typer av fastighetsägare 
beroende på hur deras krav på lönsamhet är 
utformade. Detta varierar och det finns inte en lösning 
som fungerar för alla.”  

”Ska man göra djupgående renoveringar, behövs god 
organisation.”

”Boendeinflytande är inte bara möjligt, det är absolut 
nödvändigt.” 

”I början av renoveringen är information viktigare än 
kommunikation.”

”Kommunikationen behövs från början eftersom det är 
svårt att skapa dialog i efterhand.”

”Energieffektivisering ligger ofta som en del i ett 
större paket av åtgärder och det gäller att undvika 
projekteringar som kortsiktigt ger billigare lösningar, 
men minskar möjliga energieffektiva investeringar för 
årtionden framåt.”

”Initiativ som ökar kunskapen och normaliserar 
energieffektiva åtgärder är bra.”

”Det är viktigt att föra fram att hållbarhetstänket 
existerar och praktiseras som en princip, som gör 
skillnad, inget i marginalen utan som förhoppningsvis 
kan bli normgivande.”

CITAT FRÅN DELTAGARE
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De boendes attityder kring renoveringar 
och hur vi skapar god boendedialog 

Jennie Wiederholm, utredare på Hyresgästföreningen (The 
Swedish Union of Tenants), inledde förmiddagens workshop. 
Hon berättade hur en renovering bör gå till utifrån de 
boendes perspektiv och vad som är viktigt att tänka på för att 
hyresgästernas upplevelse av renoveringen ska bli så positiv 
som möjligt. 

Jennie menade att hyresgästerna ofta bryr sig mer om 
bättre inomhusklimat, boendekomfort och ekonomi än om 
energieffektiviseringen i sig, så andra mervärden kan med 
fördel kommuniceras mer. Hon underströk också vikten av 
samråd och olika typer av information under hela processen 
med fokus på att dämpa hyresgästernas oro och besvara 
frågor kring syftet med renovering, boendeinflytande, 
hyresförändringar, planerade åtgärder och tidsplan mm. 
För att öka tryggheten och undvika förvirring bör en 
kontaktperson utses för hyresgästerna och entydiga besked 
och svar ska fås oavsett vem man frågar. 

Jennie påpekade att hyresgästerna bör ses som experter med 
värdefulla åsikter och idéer som ska tas tillvara. ”Ingen vet 
bättre än de boende själva hur det är att bo i just deras hus 
eller bostadsområde”. 

Annat som är viktigt att tänka på enligt Jennie är 
framförhållning och god planering, så börja i god tid, tänk 
igenom hela processen och försök ha en beredskap även för 
oförutsedda händelser, uppmanar hon.

FALLSTUDIE
Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen arbetar tillsammans 
med sina över en halv miljon medlemmar 
för att alla hyresgäster ska bo bra och de 
driver bostadsfrågor i allt från omfattande 
lagförändringar till lekplatsen på gården 
som behöver rustas upp. De förhandlar 
med hyresvärden om hyran och villkoren 
för boendet, svarar på frågor och ger stöd i 
kontakt med hyresvärden, de arbetar med 
opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för 
att förbättra villkoren för hyresgäster.

Ett positivt exempel där Hyresgästföreningen 
varit involverad är i Hallstavik i Norrtälje. 
Där lyckades en arbetsgrupp av hyresgäster 
förhindra rivningen av ett helt bostadsområde 
och istället genomfördes en omfattande 
renovering med stambyten, nydragen el, 
förbättringar av fasaderna, byte till fjärrvärme, 
badrumsrenoveringar och förbättringar av 
utemiljön.

Tack vare att hyresgästerna var uppmärksamma 
och involverades i ett tidigt skede fick de 
möjlighet att påverka planeringen tillsammans 
med Hyresgästföreningen och bostadsbolaget. 
I slutändan kunde alla hyresgäster bo kvar i ett 
nyrenoverat bostadsområde. Dessutom slapp 
de boende hyreshöjningar, istället sänktes 
hyrorna med 5 % genom att fjärrvärme drogs in.  

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Så fick vi nöjda boende – 
Exempel 1: Solhusprojektet, Göteborg 
 
Sophia Kaså, seniorkonsult på Katalysator presenterade 
workshopens första goda exempel på temat boendedialog 
och nöjda boende, nämligen Gårdstensbostäders 
Solhusprojekt i Göteborg. 
 
Sophia inledde med att kort berätta om Gårdstensbostäder 
och arbetet med upprustning och renovering i området 
Gårdsten (läs mer i fallstudien här intill). Hon konstaterar 
sedan att vad som får folk att mobilisera sig är kriser och reella 
möjligheter och hon understryker de tre huvudprinciperna 
kring boendeinflytande: ”det måste vara viktigt, på riktigt och 
för alla”.  
 
I solhusprojektet användes olika metoder för att möjliggöra 
boendeinflytandet vid renoveringen. Bland annat skapades 
en informationslägenhet, hyresgästmöten hölls och de 
boende fick rangordna ett antal saker som de ville respektive 
inte ville ha efter renoveringen. Stor tyngd lades på åtgärder 
för ökad trygghet och säkerhet så som låsbara fönster och 
säkerhetsdörrar, men treglasfönster och möjlighet att välja 
tapeter och mattor stod också högt på önskelistan.  
 
En iakttagelse som Sophia gjorde var att fördelningen av 
deltagarna i de arbetsgrupper och vid de besiktningar som 
anordnades inte var representativ för de boende, utan 
övervägande bestod av vita, äldre män. Hon påpekar att 
man behöver anstränga sig för att involvera en bredare 
grupp deltagare och skapa en jämnare fördelning. En 
del av verktygen för boendeinflytande som användes i 
Solhusprojektet var mobiliserande utställningar, gåturer 
och trygghetsvandringar, framtidsverkstad, open space och 
dialogcafé där hyresgästerna kunde se, höra om, ställa frågor 
och ge input kring renoveringen. Att använda olika metoder 
är nödvändigt för att locka olika typer av människor att delta. 

FALLSTUDIE
Solhusen i Gårdsten, Göteborg

I området Gårdsten i Göteborg bor ca. 8500 
invånare fördelat mellan knappt 3000 bostäder. 
Gårdstensbostäder är ett allmännyttigt 
bostadsbolag som bildades 1997 för att 
förvalta områdets alla hyresrätter och bidra 
till stadsdelens förändring från nedgånget 
miljonprogramsområde med hög omflyttning 
och brottslighet till ett område med bättre 
trygghet, granngemenskap och hög delaktighet 
bland de boende. 

Bolaget har genomfört flera upprustningar 
och, utöver trygghet och delaktighet, satsar 
de mycket på energi och miljö med solfångare 
som värmer varmvattnet, el från sol och vind, 
individuell energimätning och möjlighet för 
hyresgästerna att hyra elbilar. 2000 togs det 
första Solhuset i bruk, 2003 följdes det av 
Solhus 2, 2014 färdigställdes Solhus 3 och 
bolagets styrelse har nu beslutat att gå vidare 
med Solhus 4. Innan upprustningen av husen 
och bostäderna påbörjades med Solhus 1, 
intervjuades alla berörda hyresgäster och 97% 
av deras önskemål kunde uppfyllas. 

Idag har Gårdsten toppbetyg i Nöjd Boende 
Index för trygghet, inflytande och service, 
mer än halverad brottsstatistik, minskad 
energiförbrukning, nyetablering av företag 
och ökade fastighetsvärden. Dessutom arbetar 
Gårdstensbostäder med social hållbarhet för 
ökad integration och minskad arbetslöshet. 

Läs mer på Renowiki och denna rapport. 
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Så fick vi nöjda boende – 
Exempel 2: Kvarteret Apelsinen, 
Kungsbacka 

Christer Kilersjö, vd på Eksta Bostads AB presenterade 
workshopens andra exempel på temat boendedialog och 
nöjda boende. 

Han berättade om projektet Apelsinen i Kungsbacka där 
Eksta ville renovera det slitna området från 70-talet på ett 
hållbart och resurssnålt sätt. Christer betonade att arbetet 
inte hade varit möjligt utan det team som alla hjälptes åt 
under renoveringsprocessen. En grupp av engagerade 
medarbetare menar han är a och o, menar han. Andra 
framgångsfaktorer som nämndes var att stora resurser lades 
på hyresgästsamverkan och kontinuerlig information för ökad 
delaktighet och trygghet. Christer tipsade också om att anlita 
ombyggnadssamordnare med tillgänglighet dygnet runt (se 
mer i fallstudien här intill). Tack vare god hyresgästsamverkan 
godkändes samtliga ombyggnadsintyg och mål hos 
hyresnämnden kunde undvikas. 

Ekstas goda exempel med kvarteret Apelsinen vann pris 
i tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt 2015 som 
arrangeras av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). 
Juryns motivering löd ”Resultatet av projektet är lyckad 
områdesförnyelse för ett modernt, trivsamt och tryggt 
boende. Hyresgästfokus, energimedvetenhet och 
totalekonomi har tillsammans med lyhörd boendedialog varit 
vägledande arbetssätt. Projektet är omfattande och komplext 
och har framgångsrik samverkan genom partnering hanterat 
såväl tekniska som ekonomiska utmaningar.”

FALLSTUDIE
Kvarteret Apelsinen, Kungsbacka 

Eksta bostads AB genomförde under 2011 till 
2015 en energieffektiviserande djuprenovering 
av kvarteret Apelsinen i Kungsbacka, byggt 
på 70-talet. Utöver renoveringen infördes 
debitering av varmt och kallvatten i samtliga 
lägenheter.

För att minska hyresgästernas oro satsades 
stora resurser på hyresgästsamverkan och 
kontinuerlig information genom möten, 
månadsvisa informationsbrev, hemsida och 
hembesök med tolk. En referensgrupp av 
hyresgäster tillsattes för att fungera som 
ambassadörer för de boende och möten och 
studiebesök till andra renoveringsprojekt 
anordnades. För att ytterligare förbättra 
boendedialogen anställdes en 
ombyggnadssamordnare med tillgänglighet 
24 timmar om dygnet som fungerade som en 
viktig och trygg länk mellan hyresgästerna, 
byggfirman och Eksta.

En visningslägenhet byggdes för att ge 
hyresgästerna möjlighet att se och påverka 
resultatet genom att göra egna val och 
tillval. Extra resurser lades på att förbättra 
tryggheten i bostadsområdet genom planering 
av utemiljön tillsammans med de boende 
och trygghetsvandringar genomfördes 
med Brottsförebyggande rådet och polisen. 
Hyreshöjningen efter renoveringen blev ca.  
29 %, men skedde stegvis under 3 år.

Läs mer på Renowiki och hemsidan. 
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Så mycket kan energianvändningen sänkas 
med lönsamma investeringar 
 
Katarina Westerbjörk, Energikonsult på WSP Environmental 
SE och projektledare på BeBo, skulle inleda eftermiddagens 
workshop för att ge en överblick över ämnet lönsamhet i 
samband med energieffektiviserande renoveringar. Pga. 
sjukdom hoppade istället Birgitta Govén och Lotta Bångens 
för att ge en sammanfattning. 
 
Presentationen inleddes med ett enkelt konstaterande att 
”visst kan energieffektiviserande renoveringar bli lönsamma, 
med rätt beräkningsförutsättningar”. Sedan presenterades 
resultatet från BeBo’s studie kring om det rent teoretiskt 
går att uppå en energibesparing på 50% vid renovering 
av flerbostadshus. Investerings-kostnad (merkostnaden 
för energiåtgärden utan underhållskostnaden) och olika 
åtgärdspaket studerades med olika parametrar för kalkylränta 
(beroende på avkastningskravet; 3,5 eller 7 %). 
 
För ett av studiens exempel kunde en energi¬besparing på 
upp till 30 procent göras med en kalkylränta på 7%, men för 
högre besparing krävdes lägre avkastningskrav, runt 3,5%. 
I snitt låg merkostnaden för energieffektiviseringspaketen 
mellan 500 och 2000 kr per m2, Atemp, vilket motsvarar 
en mindre del av den totala renoveringskostnaden som 
kan ligga mellan 2000 och 12000 kr/ m2. I dagsläget skulle 
bidrag på mellanskillnaden behövas för att kompensera 
för merkostnaden, men för att öka renoveringstakten 
rekommenderars ett högre stöd, på förslagsvis 20% av 
renoveringskostnaderna, dvs ca. 1200-2400 kr/m2, Atemp.  
 
För att lyckas är det enligt Katarinas presentation dels 
en ekonomisk fråga (man måste räkna rätt) och dels en 
utbildningsfråga (rätt kompetens och förståelse behövs för att 
driva renoveringsprojekten).

FALLSTUDIE
BeBo

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp 
för energieffektiva flerbostadshus) har varit 
verksam sedan 1989 och är ett nätverk av 
fastighetsägare och med Energimyndigheten 
som finansiär. Huvudinriktningen är att minska 
beroendet av energi i form av värme och el 
i flerbostadshus, samt att därmed minska 
påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska genom 
en samlad beställarkompetens leda till att 
energieffektiva system och produkter tidigare 
kommer ut på marknaden. Energimyndigheten 
bidrar därför med finansiering och kompetens 
till BeBo som i sin tur för detta vidare till 
fastighetsägarna med hjälp av bland annat 
demonstrationsprojekt som genomförs med 
hjälp av medlemmarna. 

Läs mer på Renowiki och hemsidan.

BeBo har bland annat drivit kampanjen 
Halvera Mera med ett antal förstudier 
enligt metoden Rekorderlig Renovering 
för att visa omvärlden att det är möjligt 
att halvera energianvändningen vid 
renovering av fler bostadshus. Efterföljande 
utredningar visar att av de 53 förstudier 
som gjordes inom Halvera Mera lyckades 
38 räkna fram en energibesparing på över 
50 procent. Medelbesparingen låg på 60 
procent, motsvarande en förbättring av 
energiprestandan med 77 kWh/kvm Atemp  och 
år.

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Ekonomiska förutsättningar för 
energieffektivisering av flersbostadshus 
 
Anders Sandoff, forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet förklarade de olika ekonomiska förutsättningarna 
som finns för energieffektiviserande renovering. 
 
Anders inledde med att konstatera att utmaningarna 
gällande energieffektiviserande renovering varierar mellan 
såväl organisatoriska som ekonomiska och kalkylmässiga. 
Dessutom kan genomförandet vara utmanande och 
förutsättningarna skiljer sig mellan olika bostadsbolag. 
Han menar att bostadsbolagen ofta har ”omotiverat höga 
avkastningskrav” och påpekar att det är alltför vanligt med 
kortsiktigt tänk. Många bolag kräver ekonomisk lönsamhet 
på sina investeringar inom 4-10 år, vilket kan tyckas märkligt 
när byggnaden ska stå i decennier. Istället behövs långsiktiga 
perspektiv och antaganden på uppåt 30-40 år, som kan 
motivera fler att göra energieffektiviserande investeringar. 
Han påpekar också att valet av kalkylränta gör stor skillnad, 
inte bara för återbetalningstiden utan också för hur lönsam en 
åtgärd kan tyckas vara i det långa loppet. Skillnaden mellan 
en kalkylränta på 3 % och 7 % kan innebära att lönsamheten 
utifrån en och samma investeringskostnad varierar med 
flera hundra miljoner kronor. Anders förklarar att värde 
adderas ”när summan av alla kassaflöden som förväntas följa 
av investeringsbeslutet, diskonterade med en riskjusterad 
kalkylränta, överstiger investeringsbeloppet”. 
 
Efter att ha presenterat BeBos lönsamhetskalkyl (läs mer 
i fallstudien här intill), avrundade Anders med några 
tips kring vad ett bra beslutsunderlag bör innehålla, 
nämligen: Problemställning och målsättning, Beskrivning 
av handlingsalternativ, Erfarenheter från tidigare projekt, 
Kalkylmetod och beslutskriterier, Förutsättningar för kalkylen, 
Kvantitativ kalkyl med känslighetsanalys, Ej värderbara 
konsekvenser, Bedömning av reversibilitet och värdet av att 
vänta samt Slutsatser och rekommendationer. 

FALLSTUDIE
BeBo:s räknestuda och lönsamhetskalkyl

Tanken med BeBos räknestuga är att 
öka förståelsen för lönsamhetskalkylens 
uppbyggnad för att hjälpa bostadsbolagen 
att fatta korrekta investeringsbeslut för 
energieffektiviseringsåtgärder. Genom en 
kurs i investeringskalkyler höjs den teoretiska 
kunskapsnivån och deltagarna får inspireras 
av presentationer från andra bostadsbolag 
i hur de tänker kring lönsamhet vid 
energieffektiviserande renovering.

BeBo har tagit fram en lönsamhetskalkyl särskilt 
för energiåtgärder i flerbostadshus, vilken 
vidareutvecklats av Anders Sandoff och Conny 
Overland från Handelshögskolan i Göteborg. För 
att öka förståelsen av investeringskalkylering 
utvecklades ett innovationsklusterprojekt 
med räknestugor där deltagarna får möjlighet 
att applicera lönsamhetskalkylen på verkliga 
exempel som de tar med sig till kurstillfället. 

Räknestugorna har som mål att ”öka den 
teoretiska kunskapen om ekonomisk lönsamhet 
för energieffektiviseringsåtgärder för en bred 
målgrupp” och för att nå ut till fler bjuds 
även bostadsbolag som inte är medlemmar 
i BeBo in att delta. En manual har tagits 
fram för att underlätta användningen av 
lönsamhetskalkylen och på LinkedIn finns ett 
diskussionsforum för att deltagarna ska kunna 
utbyta information och hjälpa varandra i sitt 
fortsatta arbete.

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Så kan långtgående energi-effektivisering 
finansieras – 
Exempel 1: Brogården, Alingsås

Ulf Alexandersson, Ekonomi-och finanschef på AB 
Alingsåshem presenterade eftermiddagens goda exempel på 
temat lönsamhet. 

Ulf pratade om projektet Brogården i Alingsås, det 
första miljonprogramsområdet som renoverats med 
passivhusteknik, och hur lönsamhetsberäkningarna gick 
till. Han tryckte på vikten av ett helhetstänkande med fokus 
på såväl ekonomiska som ekologiska och sociala faktorer. 
Han berättade att Alingsåshem arbetar systematiskt och 
långsiktigt med hjälp av prognosverktyg för hela företagets 
ekonomi med modelleringar på 10 års sikt, vilka förankras 
med styrelse och ägare.  De är försiktiga och ser till att inte 
överskatta intäkterna eller underskatta kostnaderna.  

För Brogården krävde underhållskostnaderna allt mer och 
det stora energiläckaget innan renovering skulle på sikt ha 
medfört en negativ utveckling av räntekostnaderna om 
inga åtgärder genomfördes. Kalkylen gjordes med en ränta 
på 4,25% och som grund för den beräknade utvecklingen 
användes 40 år av statistik från Passivhuscentrum.  

Tack vare energibesparingar och införandet av 
individuell mätning och debitering lyftes 80% av tidigare 
energikostnader från bolaget. Dessutom, tipsade Ulf om 
att tillräckligt omfattande renoveringar kan medföra 
skattebefrielse om husen uppfyller nybyggnadskraven i BBR. 
För Brogården motsvarar detta en besparing ca. 6 miljoner 
kronor på de 15 år som skattebefrielsen gäller.  

Ulf avrundade sin presentation med slutsatserna att 
lönsamhet kan fås med helhetssyn och långsiktighet, men 
om inte alla aspekter beaktas i beräkningarna kan man 
missa lönsamheten. Han uppmanade slutligen oss att ”Se 
möjligheterna – inte bara begränsningarna!”.

FALLSTUDIE
Brogården, Alingsgås

Brogården är ett miljonprogramsområde 
i Alingsås uppfört 1971-1973. Fastigheten 
inkluderar 16 st 3-4-våningars lamellhus med 
270 lägenheter som kringgärdar stora gårdar. 
Den sammanlagda ytan är 19 500 m2 BOA samt 
lokaler. Några hus har suterrängplan, vissa har 
källare. Samtliga lägenheter har balkong eller 
uteplats. Utmaningarna med dessa medförde 
valet att byta klimatskal, isolera nedtill och 
upptill och göra en genomgripande renovering. 
Förut var balkongerna indragna med 
köldbryggor, men nu är de utanpåliggande.

Renoveringsprojektet drog igång 2007 Från 
början kallades det energiprojekt, men 
energidelen är ungefär 30% av hela satsningen. 
De har gjort i ordning alla gårdar, satsat på 
sociala mötesplatser, ny belysning, satsat på 
tillgänglighet – tidigare halvtrappor utan 
hiss, trånga badrum, trösklar inomhus – vilket 
medfört att kommunen fått 60 lägenheter som 
trygghetsboende, vilket är en stor ekonomisk 
vinst för kommunen. 

En viktig del av finansieringen var de stora 
energibesparingarna (elen minskades från 216 
till ca. 90 kWh per kvm och år och värme från 
115 till 19). De införde varmvattenmätning och 
individuell debitering för vatten och hushållsel, 
vilket minskat förbrukningen av såväl el som 
varm- och kallvatten. Hyran höjdes med 27% i 
genomsnitt (37% i praktiken med vatten- och 
eldebiteringen inräknad). Några hyresgäster 
har inte kunnat flytta tillbaka, men de har inte 
haft några överklaganden och alla har skrivit på 
åtgärderna. 

Läs mer på Renowiki och hemsidan. 
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BUILD UPON syftar till att nå ut till alla nyckelintressenter som behöver samarbeta kring den nationella 
renoveringsstrategin. 

Nedan visas fördelningen av de nyckelintressenter som identifierats i den svenska delen av BuildUpon (till vänster) samt 
fördelningen av deltagarna för den tredje workshopdagen i serien (till höger). 

Byggnadsanvändare (Bostäder) är den mest representerade kategorin vid denna workshop, följt av övriga 
byggnadsanvändare och byggbranschen. 

Intressenterna och deltagarna har också kartlagts i verktyget Kumu utefter en bedömning av verksamhetens inflytande och 
inställning till djuprenovering. Bilden till vänster visar nyckelintressenterna som identifierats i den svenska delen av BuildUpon 
och till höger syns de deltagande verksamheterna från den tredje workshopdagen i serien. Observera att bedömningen är 
subjektiv och inte nödvändigtvis representativ för alla intressenter (har du synpunkter på detta, vänligen kontakta oss på 
buildupon@sgbc.se

ANALYS AV WORKSHOPDELTAGARE
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Denna sida syftar till att klassificera intressenterna för djupgående energieffektiviserande renovering samt att följa systemets 
utveckling under projektets andra år. Alla deltagare ombads delge sina subjektiva bedömningar om sin verksamhets inställning till 
eller involvering i djuprenovering. Tabellen nedanför visar resultatet från den tredje workshopdagen där deltagarnas verksamhet 
kategoriserades och sedan bedömdes. Den senaste informationen om workshoparna och arbetet med att stärka de nationella 
renoveringsstrategierna hittas på respektive lands nationella BuildUpon-sida, exempelvis: http://buildupon.eu/sv/ 

BUILD UPON TERMOMETER
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Under workshopen delades deltagarna in i mindre grupper för att diskutera och formulera rekommendationer och möjliga 
lösningar för de två hindren. Därefter sammanställdes dessa i helgrupp.  

På förmiddagen sammanställdes följande 5 rekommendationer som förslag på lösningar för hindret ”ingen efterfrågan eller till och 
med motstånd hos de boende”:

1. Fastighetsägarna ska i GOD tid inventera, identifiera och planera efter olika behov och förutsättningar:
- Fastighetens behov 
- Hyresgästernas behov (boende och kommersiella)
- Hyresgästernas sammansättning och förutsättningar
- Strategiska nyckelpersoner (så som utförare och samarbetspartners, men även hyresgäster som kan agera coacher eller
 ambassadörer).

2. Ledningen ska se till att det finns ett tydligt ägardirektiv som ska genomsyra hela renoveringsprocessen (utan att detaljstyra), 
för att skapa förutsättningar för alla delar av processen, så att boendeengagemanget tas ansvar för från början till slut.

3. Fastighetsägaren ska ansvara för att informera och ha en god dialog med de boende i god tid, återkommande och under 
hela renoveringsprocessen. Till exempel: 

- Kommunicera mervärden (utöver energibesparingarna)
- Var tydlig med syftet (varför), tidsplan, ambitionsnivå/budget, delaktigheT
- Bjud in till samråd (boende är experter, viktigt med ömsesidigt utbyte av synpunkter och information, för såväl boende 

som fastighetsägaren) 
- Utse tillgängliga kontaktpersoner (”Lennart”) 
- Se till att få med ALLA (gamla, unga, gnällspikar)
- Använd en kombination av kommunikations/informationsmetoder (fysiskt, digitalt, analogt, möjliggör anonymitet och 

tillgänglighet, använd flera språk, olika mötestider mm.)

4. Branschorganisationerna (tex. SABO, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna) bör sammanställa och sprida goda exempel 
som inspiration och stöd för att tydliggöra vinsterna med boendemedverkan (tips och idéer, inte riktlinjer som måste 
efterföljas).

5. Myndigheterna (Boverket och Energimyndigheten) måste skapa en medvetenhet bland allmänheten att det är ett krav att 
energieffektivisera vid renovering.

REKOMMENDATIONER FÖRMIDDAG
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På eftermiddagen sammanställdes följande 5 rekommendationer som förslag på lösningar för hindret ”otillräcklig lönsamhet 
vid djupgående energieffektiviserande renovering”:

1. SKL bör ta fram nationella verktyg för hur man ska räkna nyttan av de mervärden för samhället  (sociala, ekonomiska och 
ekologiska vinster) som uppstår när fastighetsägare genomför djupgående renoveringar. Räkna på de minskade kostnader som 
samhället får för att motivera bidrag till fastighetsägaren för att genomföra renoveringarna.
 
2. Myndigheterna ska skärpa tillsynen (och konsekvenserna) avseende Boverkets ändringsregler (om energieffektiva åtgärder 
vid renovering). 
 
3. Fastighetsägarna ska ta ansvar för att alltid ta med energieffektiva åtgärder vid renovering.
 
4. Akademin (ex. Chalmers) bör ta fram en kalkylmodell för att inkludera mervärden för fastighetsägaren, till exempel:
-        Ökat fastighetsvärde
-        Omsättningstakten av hyresgäster
-        Välmående för de boende (hälsa, komfort) och deras betalningsvilja
 
5. Boverket måste se över byggreglerna så de inte missgynnar djupgående renovering (i dagsläget gynnas andra åtgärder som 
ex. värmepumpar, solceller).
 
6. Fastighetsägarnas ledning och styrelse måste våga göra och redovisa antaganden om framtida intäkts- och 
kostnadsförändringar vid djupgående renoveringar (ex. kalkylränta,  kostnadsutveckling, energipriser, beräkningshorisont).
 

REKOMMENDATIONER EFTERMIDDAG
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Efter respektive workshoppass fick deltagarna individuellt ta ställning till de sammanfattade rekommendationerna. För denna 
sammanställning användes ett formulär grundat på Sam Kaner’s teknik ”Gradients of Agreement”, eftersom denna underlättar 
öppenhet och deltagande. Gradienten för deltagarnas ställning delades i detta fall in i följande 8 steg, från lägst stöd (1) till högst 
(8): ”helt emot”, ”motsätter mig och begär att slippa genomföra”, ”motsätter mig och kommer verka för att slippa genomföra”, 
”motsätter mig, men är villig att följa majoriteten”, ”undviker att ta ställning”, ”håller med, men med några reservationer”, ”stödjer, 
men med några reservationer”, ”stödjer, men med en liten reservation” och ”stödjer fullt ut”.  
 
För förmiddagens tema (boendedialog), fick rekommendationer 1 och 3 det högsta genomsnittliga stödet (Diagram 1). 
Rekommendation 4 fick lägst stöd av deltagarna, men fortfarande relativt högt (7,56 av 8). 

Diagram 2 visar deltagarnas stöd för rekommendation nr 1 (den mest populära rekommendationen på förmiddagen) fördelat 
per sektor. De flesta deltagare valde här alternativet ”stödjer fullt ut”. Vissa staplar är tomma eftersom dessa sektorer inte deltog 
eller valde att inte svara på formuläret.

SLUTSATSER
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Angående rekommendation nr 4 (önskemålet om att samla och sprida goda exempel) har regeringen föreslagit i 
budgetpropositionen 2017 att Boverket ska få ett ökat anslag om 10 miljoner kronor årligen från 2017 för att bidra till inrättandet 
av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara 
material val. Länk till mer information.   
 
På eftermiddagens workshop gav de flesta deltagare starkt stöd till samtliga rekommendationer, men den som fick högst stöd var 
rekommendation 6, att ”Fastighetsägares ledning och styrelse måste våga göra och redovisa antaganden om framtida intäkts- 
och kostnadsförändringar vid djupgående renoveringar (tex. kalkylränta,  kostnadsutveckling, energipriser, beräkningshorisont)”. 
Den rekommendation som fick lägst stöd från deltagarna på eftermiddagens workshop var nr. 4 att ”Akademin (tex. Chalmers) 
bör ta fram en kalkylmodell för att inkludera mervärden för fastighetsägaren (så som ökat fastighetsvärde, omsättningstakten av 
hyresgäster, boendes välmående och betalningsvilja)” även om den erhöll relativt högt stöd den med (6,6 av 8).

Nästa steg:

Sweden Green Building Council kommer att anordna fler workshopdagar med fokus på energieffektiviserande renovering 
av flerbostadshus i början av 2017. Nästa workshopdag ska ske tisdagen den 24:e januari i Stockholm med temat certifiering 
för energieffektiviserande renovering. En personlig inbjudan kommer att skickas ut till utvalda deltagare, men meddela 
oss om du eller någon kollega är intresserad av att vara med eller om du har tips på experter och goda exempel för 
bostadsrättsföreningar. 

Besök gärna www.sgbc.se och buildupon.eu/sv för mer information eller kontakta linnea.olsson@sgbc.se om du har frågor eller 
vill få en uppdatering av händelseutvecklingen inom BuildUpon-projektet eller den nationella renoveringsstrategin. 

SLUTSATSER (fortsättning)
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Huvudområden där du som intressent kan engagera dig och bidra under BuildUpon-
processen inkluderar:

RENOWIKI

RenoWiki är en portal innehållandes olika initiativ och 
goda exempel för energieffektivisering av befintliga 
bebyggelse, från samtliga 13 EU-länder som deltar i 
projektet.  Portalen syftar till att dela och sprida initiativen 
för att inspirera och identifiera möjliga lösningar som kan 
främjas över i projektländerna. Det finns redan över 600 
initiativ registrerade – så besök RenoWiki direkt för att 
inspireras och registrera några egna initiativ som du varit 
involverad i eller hört om. Har du tips på fler initiativ kan 
du annars maila oss på buildupon@sgbc.se.

KUMU – INTRESSENTKARTLÄGGNING

Över 1.000 enskilda nyckel-intressenter och 
organisationer från de 13 projektländerna har kartlagts 
i verktyget Kumu Maps. Din input uppskattas för att 
hjälpa Sverige bygga en representativ bild av de nyckel-
intressenter som behöver samarbeta för framtagandet av 
den nationella renoveringsstrategin.

TIPS ELLER SAMARBETE VID VÅRA 
WORKSHOPS

En serie av workshopdagar och evenemang anordnas i de 13 
projektländerna för att sammanföra intressenter i BuildUpon 
projektet. Som en del av denna process, planeras ytterligare 
2 workshopdagar under början av 2017, varav nästa ska ske 
24 januari och handlar om certifiering. Vi letar därför efter 
experter, talare och goda exempel och skulle uppskatta dina 
tips! Maila gärna linnea.olsson@sgbc.se om du är intresserad 
eller vill bidra med tips. 

DELTA PÅ WORKSHOPS OCH 
EVENEMANG

De flesta workshops och evenemang ska ske på nationell nivå, 
medan en liten skala är Europeiska evenemang. Dessa events 
skapar möjligheter för organisationer i de 13 projektländerna 
som vill göra sina röster och synpunkter hörda i arbetet 
med de nationella renoveringsstrategierna. Nästa svenska 
workshop hålls i Stockholm 24 januari och nästa möte på 
EU-nivå hålls i Bryssel i februari. Håll utkik på hemsidan: 
buildupon.eu/sv/dialogue/

HUR KAN DU ENGAGERA DIG?
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