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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 Bengt Wånggren (SGBC), 
till medarrangör Lotta Bångens (EEF) samt till alla talare 
som presenteras på sidan 6-9.

Workshopen hölls i Celsiussalen på Citykonferensen 
Ingenjörshuset, en modern konferensanläggning vid 
Hötorget i Stockholm. Fastigheten byggdes 1964 och 
ligger på Malmskillnadsgatan 46. Restaurang Oxen är 
Citykonferensens egen restaurang med en stilfull engelsk 
miljö med mahogny och kristallkronor och fokus på 
modern svensk matlagningskonst på ekologiskt odlade 
råvaror. Frukost, lunch, fika och renoveringsmingel var 
uppskattat av såväl arrangörer som deltagare.

• g

OM LOKALEN: CITYKONFERENSEN 
INGENJÖRSHUSET, CELSIUSSALEN
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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 
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 ombyggnad. Men hur ska 
det göras på bästa sätt? Vi tror att certifiering är 
ett viktigt steg på vägen mot framtidens hållbara 
renoveringar och vi ville därför tillsammans med 
deltagarna diskutera hur certifiering skulle kunna 
fungera som ett medel för att få till stånd fler och djupare 
energirenoveringar. Workshopen riktade sig både till 
de som arbetar praktiskt med ombyggnadsprojekt och 
de som arbetar övergripande, såsom fastighetsbolag, 
bostadsrättsföreningar, leverantörer av produkter och 
tjänster, byggsektorn, energisektorn, myndigheter, 
högskolor och universitet. Målet för dagen var att 
samla in idéer, förslag och synpunkter som kan 
bidra till utvecklingen av ett certifieringssystem för 
energirenovering av flerbostadshus.

Resultatet från samtliga workshops delges kommuner, 
departement, politiker, fastighetsägare, byggbolag, 
föreningar m.fl. och inte minst stötta Boverket och 
Energimyndigheten i deras arbete med att utveckla den 
nationella renoveringsstrategin. som ska levereras till EU 
i april 2017.

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 workshopar 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 energieffektiviserande renovering av befintlig bebyggelse. Tillsammans med ett antal experter har vi 
identifierat och rangordnat 10 olika hinder för energieffektivisering av flerbostadshus (hyresrätter respektive bostadsrätter). 
Vi valde sedan att anordna våra fyra första workshops med fokus på de två mest betydande hindren; ”ingen efterfrågan 
eller till och med motstånd hos de boende” och “otillräcklig lönsamhet vid djupgående energieffektiviserande renovering”. 
Under dessa workshopar har vi konstaterat att den största utmaningen inte handlar om teknik, utan om att övervinna 
rädslor och osäkerhet. Ett av förslagen  för ökad trygghet som framkommit under workshoparna är att SGBC bör ta fram 
ett certifieringssystem för energirenovering av flerbostadshus. Vi valde därför att anordna denna femte workshop med just 
detta tema.  
 
Förmiddagen inleddes med en reflektionsövning kring varför energirenovering är viktigt och varför vi bryr oss. Sedan hölls 
några korta inspirationsföredrag för att ge en överblick över befintliga certifieringssystem och därefter diskuterades i grupp 
vad som skulle kunna användas från dessa system. Efter pausen gavs några nya inspirationsföredrag om olika initiativ 
för energieffektivisering, följt av arbete i grupper kring certifieringssystemets utformning, omfattning, innehåll och nivå. 
Eftermiddagen avrundas med att identifiera fler som borde involveras och det hölls en gruppdiskussion kring hur SGBC 
och EEF kan stödja deltagarnas verksamheter för att möjliggöra fler och djupare energirenoveringar innan dagen slutligen 
summerades tillsammans med vår moderator.  Resultatet presenteras på sid 11-14.

DIALOGRESAN
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”Roligt att det kom så mycket folk till workshopen. 
Det visar på stort intresse för frågan”,  Åsa 
Wahlström, CIT Chalmers 

”Vi måste passa på att energieffektivisera vid 
renovering av det befintliga beståndet”, Lotta 
Bångens, EEF

”Det är viktigt att tänka på helheten. Hur 
energieffektivisering samverkar med innemiljön, 
miljöpåverkan och liknande. Den största skillnaden 
från nyproduktion är att det vid renovering är 
viktigt att beakta de boende samt byggnadens 
arkitektoniska och kulturella värde”, Karin Farsäter

”Det viktigaste inom energirenovering är att göra en 
ordentlig utredning och samtliga möjliga åtgärder 
bör tas fram. LCC ska beräknas för ett åtgärdspaket 
(typ BELOK) och inte för enskilda åtgärder vid 
bedömning av kostnadseffektivitet.” Tobias 
Andersson, Rejlers Energiprojekt AB

”Man bör plocka in samhällsplanering som en del i 
certifieringen eftersom vi står för stora förändringar 
i form av klimatet där stora insatser krävs i form av 
renoveringar av dagvattensystem och VA-system”

”Jag lärde mig mycket både av talare och av 
grupparbeten. Tack för fint arrangemang”, Ewa 
Ekström, BRF Årtsakrönet 

”Det viktigaste att tänka på inom 
energieffektiviserande djuprenovering är 
ägarstrategi”, Mats Björs, Swedisol

”Certifieringssystem ska borga för att kunden får 
den kvalité som denne kan förvänta sig, samt kunna 
vända sig till något organ när det inte blev så.”, E.ON 

”Nätverksmingel och infallsvinklar från olika i 
värdekedjan var det bästa med workshopen”, Peter 
Örn, Saint Gobain

CITAT FRÅN DELTAGARE
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Miljöbyggnad 
 
Åsa Wahlström, Adjungerad professor och 
Affärsområdeschef på CIT Chalmers inledde 
förmiddagens inspirationsföredrag med en beskrivning av 
certifieringssystemet Miljöbyggnad.  
 
Miljöbyggnad har sitt ursprung i systemet ”Miljöklassad 
byggnad” från 2009, men bytte namn vid SGBC:s 
övertagande 2011. Miljöbyggnad kan i regel användas 
för alla typer av byggnader och är det mest använda 
certifieringssystemet i Sverige idag med knappt 900 
certifierade byggnader 2016 och över 2000 med 
registrerade byggnader inräknade. Det som kännetecknar 
systemet är dess koppling till nationella miljömål, dess 
utgångspunkt i svensk bygglagstiftning och praxis, 
att det är enkelt att förstå och kommunicera, att det 
är kostnadseffektivt och att det är kontrollerbart med 
vetenskaplig förankring.  
 
I Miljöbyggnad bedöms tre områden: Energi, inomhusmiljö 
och material, med totalt 16 indikatorer som alla bedöms, så 
de sämsta delarna av byggnaden syns i byggnadsbetyget. 
Gällande energi görs bedömningen utifrån energitriangeln 
för klimatskalets funktion (både sommar och vinter), 
byggnadens energianvändning i KkWh/m2 och andelen 
förnybar energi. För inomhusmiljön bedöms många av 
de områden som ingår i de svenska miljökvalitetsmålen, 
såsom ljudmiljö, radonhalt, ventilation, fuktsäkerhet, 
termiskt klimat sommar och vinter, dagsljus och legionella. 
För området material bedöms dokumentationen av 
byggvaror (innehållsdeklarationer), utfasning och eventuell 
sanering av farliga ämnen samt stommens klimatpåverkan.  
 
Bedömningen av indikatorerna översätts till betygen 
Brons, Silver och Guld och hela byggnaden bedöms sedan 
efter en aggregeringsprincip i tre steg (från indikator, till 
aspekt, till område och slutligen till ett byggnadsbetyg). 
Betyget Brons motsvararar myndighetskrav och praxis, 
medan silver och guld motsvarar strängare krav. För att 
få behålla sitt certifikat ska byggnaden verifieras efter två 
år i drift och sedan ska återrapportering ske vart femte 
år, för att på så vis säkerställa att kvaliteten fortsätter att 
uppfyllas. 

Läs mer på Renowiki och hemsidan. 
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BREEAM, LEED och Miljöstatusmetoden  
 
Fredrik Holmström, ordförande i föreningen Miljöstatus 
MFB, fortsatte presentationen om befintliga system med en 
kort exposé över BREEAM, LEED och Miljöstatusmetoden. 
Miljöstatus kan vara ett verktyg för att få en status och 
handlingsplan, medan BREEAM och LEED är ett stöd i att 
arbeta med miljöfrågor under projekteringsprocessen.  
 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) togs fram av brittiska BRE 1990 
och är idag det mest använda systemet i världen. SGBC 
utvecklade 2013 den svenska versionen BREEAM SE 
som nu används på den svenska marknaden. Betygen 
som kan erhållas är Pass, Good, Very good, Excellent 
eller Outstanding. Bedömning görs på 66 indikatorer 
med några tvingande krav för vissa betyg. De områden 
som bedöms är projektledning, energianvändning, 
inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, 
markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial 
och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande 
till allmänna kommunikationsmedel. Innovativa tekniska 
lösningar höjer betyget. 
 
USGBC tog fram LEED 2000 och tävlar om förstaplatsen 
att vara störst. Byggnaden bedöms utifrån ett 
poängsystem och kan uppnå betyget Certifierad, Silver, 
Guld eller Platinum. Bedömningen görs inom områdena 
närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material 
samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för 
innovation i projektet och regionala hänsynstaganden. Den 
som fått en certifiering måste återrapportera verklig data 
för vatten- och energianvändning i 5 år. 
 
Miljöstatus för byggnader grundades 1997 och 
Miljöstatusmetoden är ett verktyg för att inventera 
byggnaders miljöstatus. De fyra områden som inventeras 
är inomhusmiljö, utomhusmiljö, energi och naturresurser 
med totalt 60 frågor som ska besvaras genom enkäter, 
mätningar, granskning av dokumentation, intervjuer och 
mätningar. Varje miljöaspekt klassas från 1-5 och en 
miljörapport genereras direkt från programmet. Resultatet 
visualiseras i en s.k. Miljöros, ett diagram där brister för 
olika aspekter lätt kan identifieras. Slutligen görs en 
utvärdering och åtgärdsförslag tas fram. Miljöstatus är 
användbart för att ta fram första åtgärdsplanen, medan 
BREEAM och LEED kan ta vid för projektering. 
 
Läs mer på Renowiki och hemsidan,

http://se.buildupon.eu/miljobyggnad/
https://www.sgbc.se/om-miljoebyggnad
http://se.buildupon.eu/environmental-status-through-miljorosen-and-energirosen/
https://www.miljostatus.se/miljorosen/


 
Sveby 
 
Per Levin, konsultpartner på Projektengagemang, 

presenterade utvecklingsprogrammet Sveby 

(Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader). 

 

Sveby har drivits av bygg- och fastighetsbranschen 

sedan 2007 och kan användas (fritt tillgängligt på Svebys 

hemsida) för att möta funktionskraven på energihushållning 

från BBR eller byggherrar. Genom en gemensam syn 

skapas överenskommelser och praxis för att undvika tvister 

mellan olika aktörer i byggprocessen. Sveby består av ett 

antal delprojekt under tre huvudområden: avtal, beräkning 

och verifiering. Tillsammans ska delprojekten täcka in 

hela processkedjan från programskede till uppföljning 

av driften. Som stöd finns även handledning och ordlista 

tillgängligt längs vägen.  

 

Det finns en kontraktsmall för avtalad energiprestanda 

(Energiavtal 12) som kopplar ihop Sveby med ABT 06. 

I avtalet ingår också överenskommelse om energivite 

(skadeersättning) som bygger på månadsvis uppföljning 

och ömsesidigt informationsutbyte. Avtalet gäller i 10 år 

och slutregleras efter 3 år. Per rekommenderar att dela 

på vinsten för att skapa incitament för båda parter samt 

att titta på referensnivå tidigt i processen för att veta 

vilken nivå som är rimlig för energiprestandan. Därefter 

ska beräkningar på brukarindata göras och då utgår man 

från ett standardiserat ”normalt brukande”. Slutligen finns 

standarder för månadsvis mätning och verifiering. För 

att klara verifieringen påpekar Per att man måste ta fram 

Atemp och se till att det finns mätpunkter för tillförd energi 

på byggnadsnivå samt att sifforna är normalårskorrigerade. 

Eventuellt krävs korrigering av mätvärden för avvikelser 

från projekterat brukande (exempelvis bostad, kontor, 

skola). Detta görs i särskild utredning enligt BEN och 

Sveby gällande tappvarmvatten, innetemperatur och 

värmetillskott. 

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Svanen  
 
Sara Bergman, nordisk produktansvarig på Miljömärkning 

Sverige AB, berättade om Svanen-märkning och dess 

användning för byggnader. 

 

Svanen-märkning kan användas för nyproduktion av 

småhus, flerbostadshus och förskolor. Krav ställs på 

byggprocess, material, energibehov och inomhusmiljö 

och miljöhänsyn tas genom hela tillverkningsprocessen, 

från råvaror till färdig byggnad. Sara presenterade ett 

förslag om Svanen-märkt renovering som ska ut på 

remiss våren 2017. Denna märkning ska efter renovering 

garantera låg energianvändning utifrån ett LCA-perspektiv, 

inventering och omhändertagande av farligt avfall, en god 

innemiljö och låga emissioner samt premiera återbruk av 

byggdelar och material. Svanen föreslår krav på absolut 

energiminskning, inte procentuell förbättring samt att 

den renoverade byggnaden ska klara nybyggnadkraven 

i BBR. Dessutom föreslås krav på energisnåla vitvaror vid 

nyinstallation och behovsstyrning av belysning.  

 

Sara förklarar att de nu inte kan använda sig av pass eller 

fail som tidigare, utan föreslår poängkrav som premierar 

återbruk och återvinning samt klimatsmarta materialval. 

Exempelvis premieras trä som konstruktionsmaterial 

(förnybart och mindre klimatpåverkan) och betong med 

bättre klimatprestanda. Sara påpekar att det cirkulära 

tänket inte är så enkelt, utan kräver förändrade arbetssätt. 

Svanen föreslår att en tillståndsanalys ska göras tidigt i 

processen för att se vad som vara kvar, återbrukas inom 

projektet respektive vad andra kan få ta del av. 

Läs mer på Renowiki och hemsidan.

 

http://se.buildupon.eu/sveby/
http://www.sveby.org/om-sveby/
http://se.buildupon.eu/svanen-eco-label-certification-for-buildings/
http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/kriterie/?productGroupID=52


 
Passivhus 
 
Pär Svensson, Projektledare på Passivhuscentrum Västra 
Götaland, avslutade de första inspirationsföredragen 
med en presentation om den internationella 
Passivhusstandarden.  
 
Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms 
upp av den energi som redan finns i huset, exempelvis 
den energi som vi människor och våra hushållsapparater 
alstrar. Den internationella Passivhusstandarden 
är en energicertifiering och passivhusprinciperna 
innebär höga krav för minimala värmeförluster genom 
klimatskalet och värmeåtervinning genom ventilationen. 
Vid nyproduktion påverkar faktorer som byggnadens 
formfaktor (byggnadens omslutande area genom dess 
uppvärmda; Aom/Atemp) och fönsterandel, vilket dock är 
svårt att påverka vid renovering av befintliga byggnader. 
För sådana blir därför faktorer som isolering, täthet, 
värmeåtervinning från ventilationsanläggningar, fönster 
och dörrar med bra U-värden och att minimera köldbryggor 
desto viktigare. Eftersom passivhuskonstruktionen öppnar 
upp för att utnyttja solens uppvärmning vintertid, är det 
viktigt med bra avskärmning sommartid, på pekar Pär.  
 
Andra fördelar med passivhus som togs upp är hälsa 
och välmående, bland annat bra termiskt klimat, god 
luftkvalité med bra ventilationsanläggning, bra ljudmiljö 
invändigt med mindre buller. Genom passivhusstandarden 
fås också en noggrant utförd energibalansberäkning 
och en god livslängd och kvalitet pga. undvikande av 
fukt och mögel samt små temperaturskillnader. Pär 
påpekar också att det blir en kvalitetssäkring för den 
slutgiltiga funktionaliteten eftersom alla komponenter och 
byggnadsdelar beräknas, verifieras och granskas. För att 
bli certifierad enligt passivhus renoveringsstandard måste 
värmeförlusten från byggnaden vara mindre än 25kWh/
m2 och år värmeåtervinningen från ventilation måste 
vara högre än 75%. Genom omfattande dokumentation 
och PHPP-beräkning får man fram värmeeffektbehov och 
energibehov för värme.  

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Lönsamhetsberäkningar 
 
Göran Werner, Section Manager på WSP Environmental 
SE och koordinator för BeBo (Energimyndighetens 
beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus), 
berättade om metoder och verktyg för 
lönsamhetsberäkning vid energirenovering. 
 
Inom BeBos projekt Halvera Mera gjordes ett 50-tal 
utredningar enligt metoden Rekorderlig Renovering 
för att visa omvärlden att det går att halvera 
energianvändningen vid renovering av flerbostadshus. 
Resultatet visar på stor variation i hur lönsamhet och 
energibesparingar beräknas i de olika pilotprojekten, 
men merkostnaden för energieffektivisering (utöver 
planerade renoveringsåtgärder) ligger i snitt på 500-
2000 kr/m2 för renoveringspaket med energibesparingar 
på 30-70%. Slutsatsen är att det fortfarande saknas en 
del pengar i kalkylen, beroende på vilken kalkylränta 
som används. Kalkylränta, eller internränta, är den ränta 
som man kräver tillbaka på de pengar man investerar. 
Som fastighetsägare kan påslaget bl.a. bero på att man 
vill ha soliditet, kreditvärdighet och likviditet i bolaget. I 
lönsamhetskalkylerna diskonterar man belopp i framtiden 
till att ha ett värde i nutiden och det blir mindre värt i nutid 
ju högre ränta man har. För bostadssektorn används ofta 
något lägre kalkylräntor (ca. 5%), vilket ger betydelse på 
en längre tidshorisont (20-30 år), men det medför också 
osäkerhet kring t.ex. energipriser. Från en utredning som 
BoLok gjort konstaterar Göran att för ett åtgärdspaket för 
energibesparing på 50% brukar man inte nå upp till 5% 
utan hamna runt 3% i kalkylränta.  
 
Avslutningsvis påpekar Göran att resultaten från kalkylerna 
varierar och det finns inte ett svar, utan det beror på 
hur man räknar och vilka faktorer som stoppas in. Men 
anmärkningsvärt är att en del av projekten som utretts är 
lönsamma med en energibesparing på 50-70% utan något 
extra ekonomiskt stöd. ”Så visst, det går ju!”, konstaterar 
han.

Läs mer på Renowiki och hemsidan.

http://se.buildupon.eu/passivhuscentrum-vastra-gotaland/
http://www.passivhuscentrum.se/node/6313/
http://se.buildupon.eu/bebo/
http://www.bebostad.se/om-bebo/


 
Leverantörsauktorisation 
 
Lotta Bångens, VD på Energieffektiviseringsföretagen 
(EEF), berättade om deras arbete med att ta fram en 
auktorisation för leverantörer av energieffektivisering.  
 
De började med att fråga beställare vad de vill ha 
från leverantörer av energieffektivisering. Det som 
efterfrågades från beställarna var bl.a. lyhördhet och 
transparens, ackreditering eller certifiering, standard för 
LCC, avtal för energieffektivisering, besparingsgarantier, 
miljömedvetenhet hos leverantörer, ledningsengagemang 
hos beställare och oberoende support och vägledning. 
Utifrån detta diskuterade EEF hur denna önskelista skulle 
kunna stoppas in i en leverantörsauktorisation och de 
arbetar nu med att ta fram en sådan auktorisation på 
företagsnivå. I deras förslag innehåller auktorisationen 
en gemensam metod för att räkna på besparingar på 
samma sätt så att beställare kan jämföra olika alternativ 
och för detta har de påbörjat ett projekt med SVEBY, 
BeBo och BeLok. Det ska även ingå en gemensam LCC 
för alla auktoriserade företag samt krav om redovisning 
av kompetens och beroendeställning (säljer leverantörer 
andra tjänster som de vill tjäna pengar på så vill 
beställarna veta det). Auktorisationen ska också verka 
för att leverantörerna ska tänka helhet och det kommer 
finnas en oberoende nämnd knuten till auktorisationen för 
att säkerställa kvalitet. För att förbättra dialogen mellan 
beställare och leverantörer kommer EEF dels utbilda och 
dels ha checklistor som leverantörerna ska följa, så de 
tvingas ställa frågor och möjliggöra lyhördhet. 
 
Lotta avslutade sin presentation med att lyfta 
möjligheten att utveckla auktorisationen och koppla 
till miljöcertifieringar av byggnader. Exempelvis skulle 
man kunna kräva att en leverantör som jobbar i en 
byggnad som ska certifieras har utbildning i det aktuella 
certifieringssystemet. Slutligen tror hon och EEF att det blir 
enklare att jobba med leverantörer och installatörer som 
verkligen kan energieffektivisering och att det skulle gå 
snabbare att ställa krav när alla använder samma begrepp. 

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Skåneinitiativet 
 
Therese Rydstedt, Projektledare energifrågor på SABO 
(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), avslutade 
dagens inspirationsföredrag med en presentation om 
Skåneinitiativet. 
 
Skåneinitiativet är Sveriges största energisparinitiativ 
och det omfattar hela landet. Initiativet tog sin 
början 2008 för att få energifrågor högre upp på 
företagens agendor och in i ledningarna hos SABOs 
medlemsföretag. Vid en konferens i Malmö för ca. 200 
vd:ar och styrelseordförande lyftes goda exempel på 
energibesparingar i allmännyttan och en gemensam 
målsättning sattes: att minska energianvändningen med 
20% från 2007 till och med 2016. Detta sammanfattades 
i en avsiktsförklaring som skrevs under av 105 företag 
med nästan 400.000 lägenheter, vilket motsvarar ungefär 
hälften av allmännyttans totala bestånd och yta. För att 
uppnå målet genomfördes en del renoveringar, men 
mycket handlade om att trimma driften genom bl.a. 
injustering och övervakning av värme och ventilation, 
vattenbesparingsåtgärder och IMD, byte till LED-belysning, 
installation av FTX och temperaturgivare i lägenheterna. 
De håller nu på att följa upp siffrorna från 2016, men förra 
årets siffror visar att de uppnått en energibesparing på 
17% (normalårskorrigerat, innefattande värme, energi till 
varmvatten och fastighetsel per Atemp korrigerat med 
energiindex). Therese konstaterar att målet på 20% kanske 
inte nås fullt ut, men att de kommit en bra bit och lyckats 
spara mer än många trodde var möjligt.  
 
Några lärdomar från projektet är att det är viktigt att ta 
upp energifrågan på ledningsnivå och att det kan skapa 
entusiasm bland de som jobbar i driften när vd signalerar 
att dessa frågor prioriteras. Att ha ett gemensamt mål 
sporrar varandra och skapar stolthet över att vara en del 
av något större. Dessutom möjliggör ett nationellt initiativ 
värdefullt nätverkande och erfarenhetsutbyte, där många 
av deltagarna gjort studiebesök och samarbeten på egen 
hand. För framtiden vill SABO hitta samverkansformer med 
t.ex. energiföretag och byggbranschen för att utvidga och 
fortsätta arbetet med energibesparingar.

Läs mer på Renowiki och hemsidan.

http://se.buildupon.eu/eef-energieffektiviseringsforetagen-platform-for-energy-efficiency/
http://www.eef.se/om-eef/
http://se.buildupon.eu/skaneinitiativet-an-initiative-for-reduction-in-energy-use/
http://www.sabo.se/kunskapsomraden/energi/skaneinitiativet/Sidor/vad_ar.aspx


BUILD UPON syftar till att nå ut till alla nyckelintressenter som behöver samarbeta kring den nationella 
renoveringsstrategin. 

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

Byggbranschen är den mest representerade kategorin vid denna workshop, följt av Byggnadsanvändare (Bostäder).

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 femte 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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Nedan följer en sammanfattning av dagens diskussioner i de olika tankesmedjorna.

 
TANKESMEDJA 1 - VARFÖR BRYR VI OSS OM ENERGIRENOVERING? 
Som inledning till dagen fick deltagarna reflektera och diskutera kring varför de bryr sig om energirenovering. De 
mest omnämnda anledningarna som listades var klimat- och miljöpåverkan med förklaringen att energieffektivisering 
är nödvändigt för att nå nationella och globala mål genom minskade utsläpp av växthusgaser och att minimera 
resursslöseri. Hållbarhetsbegreppets alla tre aspekter (ekologiskt, ekonomiskt och socialt) lyftes och det konstaterades 
att energirenovering kan vara en bra affär och värdehöjande. Gällande social hållbarhet lades stor vikt vid brukarna/
boende och att energirenovering kan förbättra livskvaliteten för dessa genom bättre hälsa och komfort. 

TANKESMEDJA 2 - VILKEN INSPIRATION KAN HÄMTAS FRÅN BEFINTLIGA 
SYSTEM?
Nästa diskussion berörde frågeställningen: Om man vill utveckla ett certifieringssystem för djupgående 
energirenovering av flerbostadshus som uppfyller de syften som diskuterats på morgonen – vad finns det för 
möjligheter och vad kan användas från befintliga system gällande utformning och omfattning?

Bland gruppernas livliga situationer lyftes bland annat att processen är det viktiga, inte nödvändigtvis ett certifikat, 
och att SVEBY kan användas som stöd. Det konstaterades att man måste börja med en statusbedömning för nuläget 
(exempelvis genom energikartläggning). Danmark nämndes som gott exempel, där fastighetsägare kan få stöd och 
hjälp med rekommenderade metoder, entreprenörer och finansiering. 

En av de viktigaste delarna som många instämde i var att certifieringen måste gå att verifiera med uppmätta värden 
för att garantera att det som eftersträvats verkligen uppnås. En grupp föreslog att man utöver tekniska delar gällande 
energibesparing också bör haka på de samhällsnyttor som fastighetsägarna själva kan ha svårt att finansiera (t.ex. 
miljö- och klimatvinster). De tänkte sig en möjlighet för fastighetsägare att använda certifieringen som ett kvitto för att 
få hjälp med finansiering från statligt håll. 

RESULTAT

11



En annan sak som många instämde i var att certifieringen ska garantera energieffektivitet och ett bra klimatskal. En 
grupp föreslog att inspiration kan hämtas från Passivhusstandarden. För att även få med energislag, farliga ämnen 
och inomhusmiljön samt kopplingen till myndighetskrav föreslogs sedan användningen av Miljöbyggnad. Gruppen 
föreslog även en åtagandecertifiering, exempelvis ett åtagande på 5-10 år där kraven som ska uppnås höjs successivt. 

Att krav bör ställas på boendedialog nämndes också som förslag och en av grupperna tyckte inspiration kan hämtas 
från det nya systemet WELL med människan i fokus. De föreslog även att SVEBY och Miljöstatusmetoden kan 
användas som första steg och att en certifiering sedan kan användas som tillägg. Slutligen pointerade de vikten av 
oberoende granskning som kvalitetskontroll, vilket flera höll med om. 

TANKESMEDJA 3 - VILKA ÖNSKEMÅL HAR DU PÅ CERTIFIERINGSSYSTEMETS 
INNEHÅLL OCH NIVÅ?
Denna diskussion kretsade kring systemets utformning, omfattning och innehåll med ett antal frågeställningar i olika 
teman. Nedan följer en sammanfattning från gruppdiskussionerna utifrån dessa teman.  

Systemets utformning 
Många föredrog prestandakrav framför processkrav och samtliga underströk vikten av mätning, uppföljning och 
verifiering. En grupp menade att SVEBY:s modell för uppföljning med fördel kan användas för att göras i egen regi. 
De förespråkade också ett långsiktigt åtagande med möjlighet till stegvisa betyg i takt med byggnadens förbättring. 
En av grupperna menade att användningen av assessorer kan innebära en fördyring, medan en annan påpekade 
att assessorernas arbete effektiviserar certifieringsprocessen och på så vis håller nere kostnaderna. För att även 
attrahera bostadsrättsföreningar bör certifieringssystemet anpassas efter deras drivkrafter och förutsättningar, vilket 
någon grupp påpekade skiljer sig väsentligt från andra fastighetsägare. För dessa föreningar behövs andra typer av 
stödfunktioner och här menade en grupp att SVEBY:s verktyg kan vara användbart. 

RESULTAT
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Systemets innehåll
Majoriteten höll med om att certifieringssystemet bör innefatta mer än enbart energi och inkludera ett 
systemperspektiv för hållbarhet: människan inom ett ekonomiskt system som ska ingå i ett ekologiskt system. Av en 
grupp föreslogs indikatorer kring inomhusmiljö (luftkvalitet, buller mm.) och utemiljö i tillämpliga delar (t.ex. gårdar) 
för att lyfta in hälsa och välbefinnande, med möjlig inspiration från nya WELL. Några grupper tyckte också att det 
utöver energi ska ställas krav på god boendedialog, vilket i princip alla instämde i. Flera påpekade att systemet måste 
premiera ett helhetsgrepp så även mindre lönsamma åtgärder genomförs. En grupp hänvisade till Kyotopyramiden 
och föreslog att åtgärder för att förbättra klimatskal och minimera energibehovet ska göras innan fokus läggs på 
energikällan. 

Många grupper underströk vikten av livscykelperspektiv och återanvändning och menade att miljöbelastningen i 
tillverkningen också måste beräknas. Det rådde delade meningar om lämpligaste måttet för detta, men exempelvis 
föreslogs CO2-ekvivalenter eller kilowattimmar. 

Kravnivå
En av grupperna föreslog att certifieringssystemet ska utgå ifrån nybyggnadskraven i BBR, medan en annan tyckte 
att man ska utgå ifrån energikommissionens mål om halverad energianvändning. Någon av grupperna påpekade 
att kravnivån bör bero på certifieringssystemets syfte och användningsområde. Om djuprenovering är målet bör 
kravnivån sättas till en halvering, men för att få med sig alla fastighetsägare kanske något annat är med lämpligt. 
Flera föredrog krav i absoluta tal istället för procentuell förbättring, medan en grupp menade att flexibilitet behövs i 
systemet och att det kanske inte alltid är lämpligast med absoluta kravnivåer. 

Vad ska certifieras?
Flera konstaterade att certifieringen bör gälla enskilda fastigheter eller byggnader. Sedan föreslog någon att man 
skulle kunna få en särskild utmärkelse som företag om man certifierar hela sitt bestånd. En grupp föreslog att 
certifieringen även kan inkludera vissa hygienkrav för en schysst byggprocess och en annan ville inkludera partnering 
för underlättad dialog och samarbete. 

RESULTAT
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Lönsamhet
Många menade att lönsamhet inte bör vara ett kriterium eftersom olika byggnader har så olika förutsättningar, 
så det är orimligt att sätta generella krav för detta i ett certifieringssystem. Dessutom, påpekade någon, behöver 
hållbarhetsbegreppet tas från vinstmaximering till värdemaximering. Deltagarna efterfrågade dock en gemensam, 
standardiserad metod för beräkningarna och en grupp tyckte att det bör vara ett krav på att ta fram och värdera alla 
åtgärder i ett paket. Någon menade att en avskrivningstid på minst 30-40 år bör användas eftersom en byggnad i 
regel har lång livstid. 

Vad får certifieringen kosta? 
Ett förslag var att kostnaden för certifiering bör bero på fastighetsägarens storlek för mer rättvist och rimligt upplägg. 
Exempelvis kan kostnaden baseras på antalet lägenheter eller kvadratmeter, där mindre fastighetsägare får en 
mindre kostnad. Samma grupp föreslog också att kostnaderna kan spridas ut över tid om certifieringen sker stegvis, 
så att man betalar i den takt man förbättrar sig (utefter olika milstolpar i certifieringssystemet). En annan grupp 
menade att systemet bör läggas upp så man som fastighetsägare kan göra så mycket som möjligt själv och på så 
vis hålla kostnaderna nere. Ett ytterligare förslag var att ge rabatt för de som uppnår högre betyg för att på så vis 
skapa incitament för att satsa högt. Alla var eniga om att kostnaderna ska täcka utgifter för objektiv och noggrann 
uppföljning, men att systemet inte ska vara vinstdrivande.  

Finansiering
Eftersom många av deltagarna lyfte utmaningar kring lönsamhet diskuterades alternativa sätt att finansiera 
energirenoveringar. En del menade att energirenoveringar till viss del är ett samhällsansvar som staten behöver hjälpa 
till att finansiera. Någon påpekade att det just nu forskas på sociala utfallskontrakt (social impact bond) för fall där 
nyttan inte tillfaller den som investerar, vilket gäller för samhällsnyttor som bättre klimat, fler arbetstillfällen, minskad 
brottslighet och liknande. Andra förslag kring finansiering som diskuterades var gröna lån med attraktiva räntor för de 
som genomför energirenoveringar och lägre fastighetsskatt för energieffektiva fastigheter. Försäkringspremier och 
avdragsmöjlighet för minskad energianvändning (likt ROT) nämndes också som förslag.  

TANKESMEDJA 4 - HUR KAN SGBC OCH EEF STÖDJA ER VERKSAMHET?
Som sista tankesmedja fick deltagarna fundera över hur SGBC respektive EEF kan stödja deras verksamheter. För 
SGBC:s del nämndes utbildning i sakfrågor (inte bara certifiering) och omvärldsbevakning, att erbjuda en databas med 
goda exempel och referenser, att tillhandahålla lättförståelig information till bostadsrättsföreningar samt att samordna 
och förenkla valet av certifieringssystem och på sikt fundera på om alla olika system behövs. Två andra förslag som 
togs upp var att utvidga till fler typer av byggnader och verksamheter (t.ex. energianläggningar) och att eventuellt ta 
fram en avsiktsförklaring likt Skåneinitiativet för att hitta en gemensam riktning för branschen. Från EEF efterfrågades 
samordning av branschen, utbildning av medlemmar och beställare, synlighet som förening, förutsättningar för 
nätverkande mellan företag och andra aktörer samt en lista med varnande exempel för saker man bör undvika i 
energieffektiviseringssammanhang. 

RESULTAT
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Avslutningsvis fick deltagarna fundera över vilka fler som skulle behöva involveras i det fortsatta arbetet. Förslag som 
nämndes var banker, försäkringsbolag, Stadsbyggnadskontoret, Hyresgästföreningen, VA, förvaltare, Fastighetsägarna 
Sverige samt fler energibolag, byggbolag och fastighetsägare än de som närvarade denna dag. Mäklare, avfallsbolag, 
finansdepartementet och värderingsbolag nämndes också som möjliga intressenter. 

Som sista moment för dagen genomfördes en enkel handuppräckning bland deltagarna för att höra efter hur många 
som tycker det behövs ett certifieringssystem för energirenovering av flerbostadshus. Majoriteten av deltagarna räckte 
upp handen. När vi sedan frågade vilka som skulle föredra en guide istället fick även det förslaget många röster (något 
färre). Efterföljande diskussioner föreslog därför att en guide kunde vara ett första steg och att certifiering sedan kan 
utvecklas efter det. 

I vår utvärderingsenkät som vi skickade ut efter workshopen frågade vi hur stort behov deltagarna såg av ett 
certifieringssystem för energirenovering av flerbostadshus (på en skala från 1 till 4, där 1 är ”inget behov alls” och 4 är 
”mycket stort behov”). Genomsnittet för denna poängsättning landade på 3,3 (av 4), vilket vi tolkar som att det finns en 
relativt stor efterfrågan på ett certifieringssystem från de deltagare som besvarat enkäten. Samtliga av dessa tyckte 
att vi i så fall inte bör ta fram ett nytt certifieringssystem, utan utveckla något av befintliga system. För detta svarade 
majoriteten att Miljöbyggnad var mest lämpligt att vidareutveckla (bland annat för att få med LCA-perspektiv och 
inkludera mer än bara energi). 

Vi tackar för det stora engagemanget och alla värdefulla synpunkter vi fått! Vi kommer diskutera vidare internt hur vi 
går tillväga för att på bästa sätt driva på utvecklingen i rätt riktning. Vi ser fram emot BuildUpon-projektets slutrapport i 
april och hoppas kunna involvera fler i dessa spännande diskussioner framöver!

AVSLUT OCH SUMMERING
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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. Kontakta linnea.olsson@sgbc.se om 
du är intresserad. 

WORKSHOPS

En serie av workshopdagar och evenemang anordnas 
i de 13 projektländerna för att sammanföra intressenter 
i BuildUpon projektet. Totalt har Sverige i uppdrag att 
anordna 6 workshopdagar och som en del av denna 
process, hölls ytterligare 1 workshop efter denna. Tisdag 
7 februari hölls den sista workshopen med fokus på 
plusvärden vid energirenovering. Läs mer om resultaten i 
våra workshoprapporter och sammanfattningar längre ned 
på denna sida: http://buildupon.eu/sv/dialogue/countries/
sweden/

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 möte på EU-nivå hålls 20-21 februari i Bryssel.

HUR KAN DU ENGAGERA DIG?
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