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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 
samhällsbyggande. 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 Fastighetsägarna 
som sponsrade med den fina workshoplokalen samt till 
alla talare, som presenteras på sidan 6-11.

Workshopen hölls på Fastighetsägarnas hus i Stockholm, 
på Alströmergatan 14 vid Fridhemsplan. Fastigheten 
byggdes 1956 och renoverades 2008. Stort tack 
för sponsring med fina, fräscha lokaler och trevligt, 
servicesinnat bemötande! Såväl frukost, lunch och fika var 
mycket uppskattat av arrangörer och deltagare.

OM LOKALEN – FASTIGHETSÄGARNAS 
STOCKHOLMKONTOR
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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 fjärde workshopdag i serien fokuserades på bostadsrätter och delades in i ett förmiddagspass med temat 
boendeinflytande och ett 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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”Mycket bra och inspirerande talare och 
samtalsledare”

”Samråd och dialog med de boende är viktigt för 
att skapa acceptans och förtroende”

“Teknik är sällan problemet, utan hur man hanterar 
tekniken”

”Det viktigaste inom energieffektiviserande 
djuprenovering är noggrann kartläggning och 
att kunna kommunicera perspektiv och konkreta 
projekt, så att beslutsfattarna förstår.”

”Det bästa med workshopen var interaktionen och 
att få ta del av de erfarenheter och kunskaper som 
fanns hos deltagarna”

“Teknik, organisation och kompetens måste gå 
hand i hand”

 
“Tänk på att göra en sak i taget och det viktigaste 
först. Annars är det svårt att behålla kontrollen och 
investeringarna får inte full effekt.”

”Beräkningarna behöver standardiseras och 
prefabmetoder behöver utvecklas”

”Våga tala om vad det kostar att inte renovera!”

”Det är viktigt att inte bara se till enskilda åtgärders 
lönsamhet och att vara medveten om vilka andra 
aspekter som ska prioriteras”

”Det går att halvera byggnaders energianvändning 
till rimliga kostnader”

”Det bästa med workshopen var att höra andras 
synpunkter och hur man tänker inför beslut om 
upphandling”

CITAT FRÅN DELTAGARE
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Hur får vi fler energirenoveringar att ske 
bland bostadsrättsföreningar? 
 

Per Lilliehorn, Teknisk rådgivare på Bostadsrätterna och 

Anni Carpelan, Utvecklingschef på Fastighetsägarna 

Stockholm inledde förmiddagen med deras tankar 

och erfarenheter från bostadsrättsföreningar om 

energieffektivisering. 

 

De började presentationen med att lyfta ett alternativt 

ordval till ”Renoveringsrevolution” som vi valt att 

kalla denna workshopserie. Enligt talarna kan istället 

Energievolution vara mer passande för bostadsrätter 

då det i dessa fall ofta är mer genomförbart med 

stegvisa energiförbättringar snarare än en revolution 

med totalrenoveringar. Det stegvisa energiarbetet som 

förespråkas av talarna är 1. drift- och skötselåtgärder, 

2. injustering och enklare förbättringsåtgärder, 3. 

mer omfattande förbättringar och övergång till annan 

uppvärmningsform och slutligen 4. totalombyggnad, vilket 

är sällsynt bland bostadsrättsföreningar.  

 

I det första steget ingår åtgärder som sänkning av 

temperatur och allmänna utrymmen, stängning av 

värmecirkulationspumpar under sommaren, tätning 

av droppande kranar, flödesbegränsare på befintliga 

armaturer samt kontroll av effektbehov. I steg två ingår 

injustering av värme och ventilation, tätning av fönster, 

dörrar och fogar, tilläggsisolering av lättåtkomliga 

vindsbjälklag, tids- eller temperaturstyrning av fläktar, 

installation av vattensnåla armaturer och eventuellt 

termostatventiler. Det tredje steget inkluderar installationer 

som värmepump och ventilationsvärmeväxlare, ytterligare 

tilläggsisolering och byte till treglasfönster. 

FALLSTUDIE
Kyotopyramiden

Per och Anni presenterade också den så kallade 

Kyotopyramiden - en sammanställning av 

grundprinciper för energieffektiva byggnader 

som kan användas som vägledning för att göra 

energieffektiviseringen mer ekonomisk och 

medföra en mindre belastning för miljön. 

På första steget i pyramiden ingår åtgärder för 

att minska värmebehovet, såsom ventilation 

med återvinning, kraftig isolering, effektiva 

fönster och dörrar, effektivt utnyttjande av ytor 

och kompakt byggnadsform. Det andra steget 

inkluderar åtgärder för minimering av elbehovet, 

som lågenergibelysning, energieffektiva 

vitvaror, lågt SFP-tal (max 1,5 kW/m3/s) och 

eventuellt effektvakt som övervakar och styr 

effektuttaget. Det mittersta steget i pyramiden 

innefattar utnyttjande av solenergin genom 

solfångare för värme och vatten, solceller för 

el och åtanke av väderstreck, taksprång samt 

storlek och orientering av fönster. Det fjärde av 

pyramidens steg innefattar åtgärder för att visa 

och reglera energiförbrukningen som till exempel 

behovsstyrning av värme och varmvatten, 

mediestatistik och förbrukningsmönster. I 

pyramidens sista steg ingår valet av energi där 

man bör eftersträva minimalt utsläpp av koldioxid. 
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Så kom vi till beslut och så involverade 
vi de boende – Exempel 1:  
Brf Årstakrönet, Stockholm  
 
Ewa Ekström, ordförande i Brf Årstakrönet, presenterade 
förmiddagens första exempel om hur deras 
bostadsrättsförening valt att energieffektivisera och hur de 
boende behöver engageras i beslutet och processen.  
 
Hon började berätta om föreningen, fastigheten och 
projektet GrowSmarter (läs mer i fallstudien här intill). 
Åtgärder som genomförs i projektet är bl.a. mätning av 
inomhustemperatur och energi- vatten- och VVC-förluster, 
adaptiv värmestyrning, smartare ventilationsstyrning, 
termografering och tätning av fönster, solcellsinstallation, 
nya elbilsstolpar samt information och utbildning av 
föreningens medlemmar för att skapa klimatsmarta 
boende och lägre energi- och miljökostnader.  
 
Ewa påpekade att förutsättningarna för 
energieffektivisering ofta är desamma som svårigheterna. 
Intresse, engagemang, kompetens och tid är absolut 
nödvändigt, men ofta utmanande. Det är viktigt med en 
gemensam vision och god kommunikation under hela 
processen. Det som visat sig mest effektivt har varit 
mun-till-mun-metoden eftersom att träffas personligen 
skapar ett engagemang som inte lika lätt uppnås genom 
informationsblad eller hemsida. Även om dessa kan vara 
användbara informationskanaler, så rekommenderar Ewa 
att komplettera med fysiska möten eftersom ”god dialog 
och tillgänglighet är viktigt för att skapa förtroende”. 
 
Avslutningsvis visade Ewa en bild på beräkningarna 
för energibesparingarna som gjorts och hon 
understryker att det finns goda ekonomiska vinster att 
göra. Hittills har föreningen uppnått cirka 20 % lägre 
varmvattenförbrukning, 15 % minskad elanvändning och  
25 % lägre värmeförbrukning. 

FALLSTUDIE
GrowSmarter

Bostadsrättsföreningen Årstakrönet i Stockholm 

byggdes 2007 och består av 2 hus med 28 

lägenheter vardera, på totalt 4950 m2 Atemp. 

De är en del av pilotprojekten i konceptet 

GrowSmarter, tillsammans med städer som 

Barcelona och Köln. Smarta miljötekniklösningar 

inom energi, infrastruktur och transporter 

testas för att energieffektivisera och minska 

klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas 

- för en hållbar urban tillväxt. Städerna ska 

dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva 

för invånarna. 

Projektets mål är att i de utvalda områdena 

minska energiförbrukningen och utsläppen från 

transporter med 60 procent samt att skapa 1500 

nya jobb i samarbete med miljöteknikföretag. 

Sammanlagt ska 12 smarta lösningar testas: 

1. Halverad el- och värmeanvändning efter 

renovering, 2. Bygglogistikcentrum, 3. 

Energibesparingar från hyresgäster med 

information och utbildning, 4. Lokal förnybar 

energiproduktion, 5. Smart belysning och 

trafikstolpar, 6. Återvinning av spillvärme, 7. 

Sopsug och test av optisk avfallssortering, 

8. Samkörning av nya smarta datasystem, 9. 

Cykelbud och leveransboxar för minskade 

biltransporter, 10. Smart trafikstyrning genom 

synkroniserade trafiksignaler, 11. Laddstationer för 

elbilar samt 12. Cykelpool och elbilspool. 

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Så kom vi till beslut och så involverade 
vi de boende –  
Exempel 2: Hållbara Hilda, Malmö 
 
Anders Andersson, Informationsansvarig i HSB Brf 
Hilda, presenterade förmiddagens andra exempel 
om hur en bostadsrättsförening kan genomföra 
energieffektiviserande renovering och hur 
kommunikationen till de boende kan gå till. 
 
Anders inledde med en kort presentation om Brf Hilda och 
det omfattande förnyelseprojektet (se mer i fallstudien här 
intill). Han förklarade sedan att informationsbehovet här 
bestod av dels en tvingande del och med byggprojektet 
som var nödvändigt pga. den eftersatta driften. Metoder 
som användes för detta var bland annat informationsmöte, 
hushållsdistribuerade informationsblad, extra stämma, 
trappmöten och information via digitala media såsom 
hemsida och intern-TV samt en byggblogg som besöktes 
flitigt.  
 
Utöver information kring byggprocessen ville föreningen 
också skapa en attityd- och beteendeförändring 
hos de boende för en bättre miljö genom minskat 
koldioxidavtryck. För detta användes klimatcoacher för att 
visa och sprida goda exempel, Hildadagen anordnades för 
att skapa lokal identitet och events med fokus på återbruk 
hölls, såsom loppisar, Cykelköket för cykelreparation och 
Make-A-Toy där nytt liv gavs till gamla leksaker.  
 
Det skedde även mycket extern information om Hilda 
genom radio, tv, dagstidningar, branschpress och 
internationella studiebesök från såväl Norden och Europa 
som Asien och Afrika. Dessutom skapades en kortare 
film om Hilda som ger en överblick av projektet. Men 
det som tycktes få störst uppmärksamhet enligt Anders, 
var Hildas urbana biodling med 5 bikupor på taket 
som ger lokalproducerad honung och samtidigt stöttar 
biodiversiteten genom pollinering. 

FALLSTUDIE
Hållbara Hilda 
 
HSB Brf Hilda i Rosengård i Malmö är Malmös 

näst största bostadsrättsförening med sina 2500 

boende. Fastigheten byggdes 1970 och innehåller 

767 lägenheter fördelade på 16 hus. Hållbara Hilda 

är ett av de första större förnyelseprojekten inom 

ett helt bostadsområde byggt i slutet av 1960-talet. 

Det gör Hållbara Hilda till en unik satsning såväl 

nationellt som internationellt – en pionjärsatsning 

som drivs av medlemmarnas engagemang för 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med 

målsättningen att halvera Hildas koldioxidavtryck 

(500 ton CO2).

2005 startade diskussionerna kring renoveringen 

pga. att föreningen hade orimligt kostsamma 

vattenskador. Det omfattande förnyelseprojektet 

påbörjades 2010 och består av flera delprojekt. 

De har genomfört stambyte och förberett för 

avfallskvarnar, genomfört badrumsrenovering 

och fasadrenovering med tilläggsisolering och 

hydrofobering, installerat FTX-system (från- och 

tilluftsventilation med återvinning), bytt till nya 

termostatstyrda element och innerväggar samt 

gjort en PCB-sanering. De installerade även ett 

nytt brandvarningssystem och har genomfört 

miljösatsningar som att förbereda för solceller 

på taken och införa individuell vattenmätning. 

Resultatet innan injustering visar på en minskning 

av fjärrvärmeförbrukningen med 20 %.

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Så mycket kan energianvändningen 
sänkas med lönsamma investeringar 
 
Göran Werner, Section Manager på WSP Environmental 
SE och koordinator för BeBo, inledde eftermiddagens 
workshop för att ge en överblick över ämnet lönsamhet i 
samband med energieffektiviserande renoveringar.  
 
Göran inledde sin presentation med ett enkelt 
konstaterande att ”visst kan energieffektiviserande 
renoveringar bli lönsamma, med rätt 
beräkningsförutsättningar”. Han presenterade sedan 
resultatet från BeBo’s studie av 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 rekommenderar Göran ett högre 
stöd, på förslagsvis 20% av renoveringskostnaderna, dvs 
ca. 1200-2400 kr/m2, Atemp.  
 
För att lyckas är det enligt Göran dels en ekonomisk 
fråga (man måste 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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Så kan djupgående 
energieffektivisering finansieras – 
Exempel 1: Hållbara Järva, Stockholm 
 
Lisa Enarsson, Projektledare och koordinator på 
Miljöförvaltningen Stockholms stad, presenterade 
eftermiddagens första exempel på temat ekonomi. 
 
Lisa inledde med att presentera projektet Hållbara Järva 
där renoveringen av sju flerbostadshus ingick (läs mer 
i fallstudien här intill). Hon belyste därefter behovet av 
standardiserade beräkningar och vidareutveckling av 
Prefabmetoder. En positiv lärdom från projektet var att 
bevarandet av kulturhistoriska värden inte är ett hinder för 
energieffektiv renovering och hon påpekar att satsningen 
på solceller ökat stoltheten över området. Tack vare 
sjunkande priser på solceller och enklare montering 
kan man, med rätt placering, få en återbetalningstid på 
10 år. Hon tipsar om att undvika skuggning t.ex. genom 
växelriktare och förklarar att placering av solceller på 
hustaken ger mer el än placering på fasaden, men att det 
där kan finnas fördelar ur marknadssynpunkt.  
 
Vidare berättade Lisa att investeringen för 
energiåtgärderna var 12-60 % av den totala investeringen, 
vilket motsvarar en genomsnittlig kostnad på 1 600 
SEK/ m2Atemp av totalt 14 300 SEK/m2Atemp. Från 
detta projekt drar hon slutsatsen att det går att halvera 
byggnaders energianvändning till rimliga kostnader, 
men ytterligare energiminskningar blir sällan lönsamma. 
Hon understryker att god kännedom om den aktuella 
byggnadens tekniska förutsättningar är viktig för att 
säkerställa den önskade energieffektiviseringen och en 
god projektorganisation är därför väldigt värdefullt. Hon 
påpekar också att ”den eftersträvade effektiviseringen 
inte i alltför hög grad bör bero på hyresgästernas vanor 
eftersom de är svåra att både förutsäga och påverka”. 

FALLSTUDIE
Hållbara Järva

Hållbara Järva genomfördes 2010-2014 

tillsammans med Svenska Bostäders upprustning 

av sju miljonprogramshus (350 lägenheter) som 

genomgick energieffektiviserande renovering 

i dialog med de boende. Stadsdelarna kring 

Järvafältet (Husby, Akalla och Rinkeby) 

utvecklades från miljonprogramsområde till ett 

av Stockholms miljöprofilområden med målet 

att halvera energiförbrukningen. Satsningen på 

förnybar energi har gjort Järva till ett av Sveriges 

solcellstätaste områden med drygt 10 000 

kvadratmeter solceller som producerar ca 1,3 

miljoner kWh per år. 

Utöver renoveringarna gjordes satsningar på 

hållbara transporter och cykelfrämjande åtgärder 

i hela Järvaområdet med bland annat upprustning 

av cykelbanor och cykelställ samt anordning 

av cykelkurser och en bilpool. I projektet ingick 

även sociala satsningar genom bevarandet 

av områdets unika kulturhistoriska värden 

och åtgärder för minskad arbetslöshet genom 

utbildningar, praktikplatser och traineetjänster 

för lokal arbetskraft. Dialog, information och 

miljöutbildning prioriterades högt för såväl 

vuxna som barn och 5000 personer har under 

projektet utbildats inom hållbar livsstil rörande 

energi, transport, konsumtion och avfall. Järva 

är nu en förebild för hållbar upprustning av 

miljonprogramsområden, såväl nationellt som 

internationellt.

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Så kan djupgående 
energieffektivisering finansieras – 
Exempel 2: Kollektivhuset Stacken, 
Göteborg 
 
Zack Norwood, Doktor på Chalmers tekniska högskola och 
Dan-Eric Archer, Ordförande på Emulsionen, presenterade 
workshopens andra goda exempel på temat finanisering 
och lönsamhet: Kollektivhuset Stacken i Göteborg, där de 
båda själva bor. Det är en kooperativ hyresrättsförening 
från 2000 där (likt i en bostadsrättsförening) beslut fattas 
genom majoritetsröstning av medlemmarna och styrelsen 
är ansvarig för att besluten genomförs.  
 
Målet var att kunna genomföra renoveringen utan 
hyreshöjningar och med låg risk men samtidigt drastiskt 
minska energiförbrukningen genom lönsamma 
energieffektiviseringar. I sin kassaflödesanalys konstaterar 
de att återbetalningstiden är lika med amorteringstiden 
(cirka 15 år) och att de på länge sikt kommer tjäna pengar 
på investeringarna. Den största delen av finansieringen har 
skett via lån från ekobanken (63,4 %), men projektet har 
också erhållit bidrag från Naturskyddsföreningen (15,8 %), 
Västragötalandsregionen (7,9 %) och Energimyndigheten 
3,4 %) samt fått investeringsstöd för solceller från 
Länsstyrelsen (9,5 %).  
 
Som tips för bostadsrättsföreningar förespråkade Zack 
och Dan-Eric att förhandla om fast pris på entreprenaden 
för lägre risk samt att prioritera energisparande åtgärder 
framför allmänrenovering. De påpekade också att man inte 
ska vara rädd för att låna pengar om investeringen lönar 
sig och skickade med insikten om att alla byggnader måste 
ner till passivhusnivå innan 2045 om Sverige ska uppnå sin 
ambitiösa politiska målsättning med nollutsläpp.

 

FALLSTUDIE
Kollektivhuset Stacken, Göteborg

Huset byggdes 1968 och det stora 

renoveringsprojektet påbörjades 2011, uppdelat 

i 4 steg. Det första steget kostade 46,600 € och 

då bytte de till värmeåtervinningsventilation med 

85 % värmeåtervinning och i steg 2 isolerades 

vinden med 500mm cellulosaisolering, vilket 

kostade 9,620 €. De 2 första stegen minskade 

värmebehovet från 145 kWh/ (m2×a) till 75 kWh/

(m2×a). Med de sista två stegen under 2016, 

räknar de med att minska värmebehovet till 15 

kWh/(m2×a) tack vare nya PHI-certifierade fönster 

och utredning av lufttäthet i steg 3 ( för ca. 300 

000 €) samt genom att isolera fasaden, inkludera 

balkongerna i klimatskalet och lägga till solceller 

(Building Intergrated Photovoltaics) på fasad och 

tak i steg 4 (för ca. 750 000 €).  

 

Den största utvändiga byggarbetskostnaden 

var för totalentreprenören (56,8%) och därefter 

fönstren inklusive bytet (26,1%), medan 

materialkostnaderna stod för en mindre del 

av totalkostnaden (ca. 10,5 miljoner kronor). 

Kostnaderna invändigt ligger på ca. 2 miljoner 

kronor, där den största delen lagts på individuell 

mätning av el och vatten (41,4%) samt 

närvarosensorer och autobelysning (29,9%).

Läs mer på Renowiki och hemsidan. 

 

11

http://se.buildupon.eu/kollektivhuset-stacken-i-goteborg-renoveras-till-passivhus/
http://www.stacken.org/passivhusprojektet/


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 fjärde 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 fjärde 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 fjärde 
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 fem rekommendationer som förslag på lösningar för hindret ”ingen efterfrågan 
eller till och med motstånd hos de boende”:

 
 
1. Bostadsrättsorganisationerna ska ta fram en lättförståelig beskrivning av skyldigheter, rättigheter och ansvar för 
boende i en BRF, utifrån befintliga lagtexter. Mäklarsamfundet ska ansvara för att sprida denna beskrivning och mäklarna 
ska ansvara för att köparen skriver under denna för att beviljas medlemskap i föreningen.

2. Bostadsrättsorganisationerna bör komplettera sina utbildningar för att förtydliga vikten av att ta fram en långsiktig 
(30-40 år) utvecklingsplan som ska inkludera underhållsplan, vision och policy gällande miljö och energi (som kopplas till 
nationella mål).

3. Bostadsrättslagen bör kompletteras med krav på framtagande av utvecklings- och underhållsplan.

4. Boverket ska ta fram en förenklad beskrivning av de lagkrav som gäller vid renovering. Denna ska spridas via 
bostadsrättsorganisationerna och kommunerna. Myndigheternas tillsyn på lagkraven måste skärpas!

5. Bostadsrättsorganisationerna ska ansvara för att ta fram och sprida rekommenderade metoder, goda exempel och 
fallgropar kring hur styrelserna bör informera och kommunicera om energieffektiviserande renovering för att skapa 
engagemang och förankra åtgärderna bland medlemmarna. Lämpliga tillvägagångssätt kan inkludera bland annat:

- Utse en informationsansvarig inom styrelsen

- Lokala events

- Hemsida

- Blogg

- Facebook

- Möten

 

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

1. Bostadsrättsorganisationerna ska ta fram och sprida riktlinjer för BRF:er, som innehåller beräkningsmetoder, 
verktyg, mallar, nyckeltal, kalkylränta, livslängd mm. Bryt isär kostnad för nödvändigt underhåll och merkostnad för 
energibesparingsåtgärder samt kostnad för förbättringar av boendemiljön. I riktlinjen ska man ta med hur BRF:erna kan 
ställa krav i avtal på besparingsnivåer, mätning och uppföljning för leverantörer. 

2. Bostadsrättsorganisationer ska tillsammans med Mäklarsamfundet ta fram information som beskriver värdet av att 
en BRF arbetar med energi och miljö, både ekonomiskt och emotionellt (stolthet, trygghet och trivsel). Mäklarna ska 
rekommenderas att använda denna information som säljargument.

3. Regeringen ska ställa krav på energieffektivitet vid ROT-avdrag så att det blir energieffektivt även inuti lägenheterna. 

4. Regeringen bör ge även bostadsrättsföreningar (och alla bostadsägare) möjlighet till bidrag för djupgående 
energirenovering.

5. Det bör bara inrättas ETT renoveringscentrum (ej flera) för samlad och konkret information för att komma igång och 
genomföra energirenoveringar. Energirådgivarna bör agera som lokala budbärare av informationen. Informationen bör 
inkludera:

- Checklista, steg för steg över hela renoveringsprocessen

- Avtalsfrågor

- Bygglovsfrågor

- Bidragsmöjligheter

- Rekommenderade åtgärder med kostnader och besparingar

6. Bostadsrättsorganisationerna ska informera om möjligheten att ställa krav på leverantörer att ta socialt ansvar, 
exempelvis erbjuda praktikplatser och andra jobbmöjligheter, vid genomförandet av renoveringar.

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 5 det högsta genomsnittliga stödet (Diagram 1). 
Rekommendation 3 fick lägst stöd av deltagarna och analyseras i Diagram 2 längre ned. 

Diagram 2 visar deltagarnas stöd för rekommendation nr 3 fördelat per sektor (den av förmiddagens 
rekommendationer som fick lägst stöd). Rekommendationen handlade om att bostadsrättslagen bör kompletteras med 
krav på framtagande av utvecklings- och underhållsplan, vilket knappt hälften (9 av 23) ”stödjer fullt ut”, medan några 
(2 av 23) var ”helt emot”. Vissa staplar är tomma eftersom dessa sektorer inte deltog på workshopen eller valde att 
inte svara på formuläret.

SLUTSATSER
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För eftermiddagens tema (ekonomi och lönsamhet), fick rekommendationer 1 det högsta genomsnittliga stödet (Diagram 
3). Rekommendation 6 fick lägst stöd av deltagarna och analyseras i Diagram 4 längre ned.

 
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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Diagram 4 visar deltagarnas stöd för rekommendation nr 6 fördelat per sektor (den av eftermiddagens rekommendationer 
som fick lägst stöd). Rekommendationen handlade om att ”bostadsrättsorganisationerna ska informera om möjligheten 
att ställa krav på leverantörer att ta socialt ansvar, exempelvis erbjuda praktikplatser och andra jobbmöjligheter, vid 
genomförandet av renoveringar.” Fem av 24 personer valde här ”helt emot”, medan sju personer valde ”stödjer fullt ut”. 
Vissa staplar är tomma eftersom dessa sektorer inte deltog på workshopen eller valde att inte svara på formuläret.
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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 två 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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