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OM SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL            

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande 
organisation för hållbart samhällsbyggande. Nu har vi 
närmare 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 och 
Jonas Ternström (Energieffektiviseringsföretagen) och till 
alla talare som presenteras på sidan 7-12.

Workshopen hölls på White arkitekters kontor i centrala 
Malmö, med promenadavstånd från tågstationen. En 
modern, ljus och öppen lokal med stora fönsterpartier och 
fin utsikt över kajen utanför.

• g

OM LOKALEN: WHITE ARKITEKTERS 
MALMÖKONTOR
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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. 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 event som fokuserar på 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 andra 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 sid 15-16.

DIALOGRESAN

4



”Kopplingen mellan stort behov att energirenovera 
och medlemmar som ser bostäder som investering 
är problematisk.”

”Investeringshorisonten ska vara längre än 5 år och 
en avkastningsränta på 3,5 eller så mycket som 7% 
är inte en realistisk målsättning.” 

”Man bör påvisa kostnaderna även utan 
renoveringen - det är inte gratis eller utan risk att 
inte göra något!”

”Det bästa med workshopen var bredden i alla 
förslag och jag tar särskilt med mig vikten av 
långsiktighet.”

”Utbildning, utbildning, utbildning! Rätt kompetens 
bland styrelserna behövs”

”Erfarenhetsutbytet och problemhanteringen i 
initiativet BuildUpon är värdefullt om stoffet kan 
systematiseras för sökbarhet.”

”Det bästa var att workshopen samlade människor 
med olika funktioner och från olika ställen, som 
därmed har olika perspektiv.”

”Certifiering skulle kunna användas som en 
kvalitetsstämpel att kommunicera utåt”

”Ekonomiska incitament behövs för att fler ska 
välja att energieffektivisera. Skatter och avgifter 
kan användas som piska, medan rabatter och 
skattelättnader kan fungera som morot”

”Att renoveringsbeslut tas av styrelser som ofta är 
lekmän borde ses som en möjlighet snarare än ett 
hinder”

”Det behövs en positiv och involverande process”

CITAT FRÅN DELTAGARE
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Skilda förutsättningar, men 
gemensamma mål – så ska de boende 
involveras inför och under renoveringen 
 
Mats Lindbäck, Informationschef på Bostadsrätterna, 
inledde förmiddagens workshop för att ge en överblick 
över bostadsrättsföreningars skilda förutsättningar med 
fokus på ämnet boendedialog. 
 
Mats började sin presentation med att ifrågasätta 
en del av ordvalen i dagens samhällsdebatt kring 
djuprenovering eftersom ord som boendedialog lätt 
används i marknadsföringssyfte. I praktiken handlar det 
om grundläggande kommunikation - alltså två-vägs - till 
skillnad från enkelriktad information, menar han. För att ett 
budskap ska leda till handling påpekar han att både hjärna 
(logik) och hjärta (berör) behöver involveras.  
 
Mats pratade också om de skilda förutsättningarna mellan 
hyresrätter och bostadsrätter där de senare ofta består 
av fler beslutsfattare som styrs av behov snarare än 
budget och påpekade att BRF:er i regel drivs av ideella 
entusiaster till skillnad från hyresrätter där ett färre antal 
yrkesverksamma beslutsfattare driver verksamheten. En 
annan faktor som lyftes var det delade underhållsansvaret 
där medlemmarna i de flesta bostadsrättsföreningar 
ansvarar för det inre i fastigheten, men inte för det yttre. 
Det är således svårt med generella lösningar, utan åtgärder 
och upplägg för renoveringen måste anpassas till de 
individuella förutsättningarna, menar Mats.  
 
Hans främsta tips för bostadsrättsföreningar inför en 
energieffektiviserande renovering inkluderar: 1) Läs 
stadgarna, 2) Gå på kurs för grundläggande kunskap 
om bostadsrätten, 3) Ta fram jämförbara goda exempel, 
4) Ta hjälp av en bra extern projektledare, 5) Informera 
kontinuerligt under renoveringsprocessen och tala om 
nyttan för medlemmarna från deras perspektiv (”what´s in 
it for me?).

FALLSTUDIE
Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är en rikstäckande 
organisation för Sveriges 
bostadsrättsföreningar. De bildades 1921, 
har idag ca. 6800 medlemmar och verkar 
för bostadsrätten genom information och 
opinionsbildning bland medlemsföreningar 
och bosparare. De ger rådgivning via 
telefon, nyhetsbladet Bostadsrätterna 
Direkt och tidningen Din Bostadsrätt och 
de är remissinstans för bostadsrättsliga 
frågor. De tillhandahåller även kurser 
för att öka kunskapen om bostadsrätten 
som boendeform för såväl styrelser som 
bostadsrättsinnehavare. 

Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum 
stiftades år 2005 av dåvarande 
Bostadsrättsorganisationen SBC, numera 
Bostadsrätterna Sverige, i syfte att främja 
verksamhet kring bostadsrätten. De 
utlyser årligen två stipendier på 10 000 
kronor vardera till uppsatser som belyser 
bostadsrätten, med förslag på ämnen 
som “Omvandling i miljonprogram och 
upprustning”. Ett annat ämnesförslag är 
Miljöaspekter i nyproduktion, ombyggnad 
och förvaltning (kan avse både energi, 
materialval med avseende på miljö inklusive 
tillverkningsprocess och transport samt 
deponi).  
 
Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Att tänka på för bostadsrättsföreningar 
när det gäller boendedialog och 
inflytande 
 
Annika Mattson, Energikonsult på Aktea Energy (tidigare 
Energi- och miljösamordnare på HSB Malmö) delade med 
sig av tips och råd för bostadsrättsföreningar på temat 
boendedialog.  
 
Annika inledde med konstaterandet att man måste 
prata kronor och nytta för medlemmarna och styrelsen 
istället för att prata kilowattimmar och tekniska termer. 
Hon rekommenderar att använda sig av prognoser för 
hur månadsavgiften påverkas under exempelvis en 
5-årsperiod, med respektive utan renoveringen. Som 
förfrågningsunderlag vid upphandlingen rekommenderade 
hon att ta fram teknisk beskrivning och att ha med 
administrativa föreskrifter, om något går fel. Man bör 
uppmuntra leverantörerna att lämna sidoanbud för 
att öppna upp för föreslag på bättre lösningar än de 
som efterfrågats och man bör sedan kommunicera 
till medlemmarna att man handlat upp i konkurrens. 
För att göra processen trygg för de boende och 
underlätta styrelsearbetet förespråkar Annika att anlita 
en projektledare som kan ge stöd i arbetet gällande 
byggregler och avtal samt har erfarenhet av att hantera 
ändrings- och tilläggsarbeten. På så vis kan styrelsen 
istället fokusera på kommunikationen med de boende. 
 
Annika understryker vikten av kontinuerlig information 
under processen och tipsar om att göra tidsplanen synlig 
för de boende för att minska osäkerheten och oron. 
En Facebook-grupp kan vara ett bra komplement till 
informationsblad för mer direkt interaktion och möjlighet 
att ställa frågor. Hon påpekar att såväl styrelse som 
projektledare och hantverkare bör eftersträva att förmedla 
en positiv bild av renoveringen och visa nyttan med 
åtgärderna. Ett roligt och lättsamt sätt kan vara att avsätta 
en pott för boendearrangemang med energitema, föreslår 
hon.

FALLSTUDIE
BRF Polaris

Bostadsrättsföreningen Polaris tillhör 
HSB och ligger i Svedala utanför Malmö. 
Fastigheten färdigställdes 1957 och 
består av 2 st bostadshus med totalt 53 st 
lägenheter varav 12 ettor, 35 tvåor, 5 treor 
och 1 fyra samt 12 lokaler. 

År 2015 passade bostadsrättsföreningen 
Polaris på att installera 160 kvadratmeter 
solceller i samband med upprustningen av 
fönster, balkongdörrar och tak. Solcellerna 
producerar upp emot 23.000 kilowattimmar 
per år, vilket täcker föreningens behov 
av fastighetsel. Överskottet kan sedan 
säljas och medför en intäkt på ca. 10.000 
kronor om året. Investeringen på ca. 
300 000 kronor har en återbetalningstid 
på 7 år, om man räknar in det statliga 
investeringsstödet på 30%. Utan stödet 
ligger återbetalningstiden på 10 år.

Polaris har också beslutat att övergå 
till individuell mätning och debitering 
(IMD) av el eftersom den fasta avgiften 
då blir billigare. De beräknar att varje 
bostadsrättsinnehavare på så vis sparar ca. 
30 % och menar att man i normalfallet (med 
en förbrukning på ca. 2000kwh/år) sparar du 
drygt 1500 kr.

Läs mer på Renowiki och hemsidan.

7

http://se.buildupon.eu/polaris-installed-solar-panels-during-their-renovation/
https://www.hsb.se/malmo/brf/polaris/om-foreningen1/


Så involverade vi de boende  
– Exempel 1: Hållbara Hilda, Malmö 
 
Kerstin Rubenson, Klimatstrateg på Malmö stad, 
presenterade workshopens första goda exempel på temat 
boendedialog; Hållbara Hilda i Malmö. Föreningen ville 
gå från energiintensiv till en klimatvänlig förebild och 
målsättningen var hög - minska utsläppen av klimatgaser 
med 50% och uppnå ett boendedeltagande på 70%.  
 
För att öka engagemanget arbetade styrelsen hårt med 
att vara synlig och tillgänglig. De använde sig av flera olika 
informationskanaler; webb, utskick, intern tv och displayer. 
De lät också en informatör driva en byggblogg och höll 
trappmöten inför renoveringarna. Klimatcoacher från 
föreningen rekryterades för att sprida engagemanget, men 
trots allt detta upplevde vissa medlemmar att de inte fått 
tillräckligt med information. Sammanfattningsvis kan man 
inte informera för mycket. 
 
Kerstin lyfte fördelen att ett högt boendedeltagande 
medför högre acceptans och skapar förståelse, men 
påpekade att deltagandet måste få vara frivilligt och att de 
boende ska tillåtas engagera sig på en nivå som passar 
dem. Hon uppmuntrade att prova nya sätt att motivera 
och att anordna öppna aktiviteter som exempelvis en 
energivecka eller events med fika och ansiktsmålning för 
barnen. Avslutningsvis delade Kerstin med sig av några 
lärdomar från arbetet med klimatcoacher. De boende 
tenderar att lyssna mer på andra boende, som de redan 
känner och litar på, än på kommunen. Två engagerade 
klimatcoacher är bättre än fem med lågt engagemang, så 
försök hitta deras olika drivkrafter utifrån eget intresse och 
förmåga och ge sedan utrymme för det. Att låta coacherna 
rekrytera varandra fungerade bättre än att kommunen 
skulle blanda sig i och Kerstin avråder från tvång eller 
krav på prestation eftersom det riskerar att sänka 
engagemanget. 

FALLSTUDIE
Hållbara Hilda 
 
Bostadsrättsföreningen Hilda i Rosengård 
i Malmö byggdes 1970 och innehåller 
767 lägenheter fördelade på 16 hus. 
Hållbara Hilda är ett av de första 
större förnyelseprojekten inom ett helt 
bostadsområde - en unik satsning såväl 
nationellt som internationellt, drivet av 
medlemmarnas engagemang för ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet. 

Det omfattande förnyelseprojektet 
påbörjades 2010 och består av flera 
delprojekt. De genomför stambyte och 
förbereder för avfallskvarnar, genomför 
badrumsrenovering och fasadrenovering 
med tilläggsisolering och hydrofobering, 
installerar FTX-system (från- och 
tilluftsventilation med återvinning), byter 
till nya termostatstyrda element och 
innerväggar samt gör en PCB-sanering. De 
installerar även ett nytt brandvarningssystem 
och 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 
 
Katarina Westerbjörk, Energikonsult på WSP 
Environmental SE och projektledare på BeBo, inledde 
eftermiddagens workshop för att ge en överblick över 
ämnet lönsamhet och ekonomi. 
 
Katarina inledde sin presentation med ett enkelt 
konstaterande att ”visst kan energieffektiviserande 
renoveringar bli lönsamma, med rätt 
beräkningsförutsättningar”. Hon 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 Katarina ett högre 
stöd, på förslagsvis 20% av renoveringskostnaderna, dvs 
ca. 1200-2400 kr/m2, Atemp.   
 
För att lyckas är det enligt Katarina 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 med 
Energimyndigheten som finansiär. Målet 
är att minska beroendet av energi (värme 
och el) i flerbostadshus för att därmed 
minska miljöpåverkan. 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 bl.a. demonstrationsprojekt 
bland medlemmarna. Reduceringar av energi 
och årskostnader på 30-50 procent har 
uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög 
grad inspirerat till nyutveckling.

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. 

Läs mer på Renowiki och hemsidan.

9

http://se.buildupon.eu/bebo/
http://www.bebostad.se/om-bebo/
http://se.buildupon.eu/halvera-mera-dimidiate-the-energy-usage-through-renovation-av-multi-family-buildings/
http://www.bebostad.se/uppfoljning-halvera-mera/


 
Så kan långtgående energi-
effektivisering finansieras  
– Exempel 1: Kollektivhuset Stacken, 
Göteborg 
 
Zack Norwood, Doktor på Chalmers tekniska högskola och 
Dan-Eric Archer, Ordförande på Emulsionen, presenterade 
workshopens första goda exempel på temat 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 
(ca. 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.
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Så kan långtgående energi-
effektivisering finansieras  
– Exempel 2: Brogården, Alingsås 
 
Ulf Alexandersson, Ekonomi-och finanschef på AB 
Alingsåshem presenterade workshopens andra goda 
exempel på temat lönsamhet; Brogården i Alingsås, 
det första miljonprogramsområdet som renoverats med 
passivhusteknik. 
 
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 på 
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 och fastigheten 
inkluderar 16 st 3 till 4-våningars lamellhus 
med 270 lägenheter på totalt 19 500 m2 
BOA. Några hus har suterrängplan, vissa 
har källare och samtliga lägenheter har 
balkong eller uteplats. Utmaningarna 
med balkongerna 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 och 
satsningar har gjorts på fler aspekter än 
energi; finare gårdar, sociala mötesplatser, 
ny belysning och förbättrad tillgänglighet, 
vilket medfört 60 lägenheter som nu kan 
användas som trygghetsboende - 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 individuell 
mätning och debitering av varmvatten och 
hushållsel, vilket minskat förbrukningen. 
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. Alingsåshem har vid behov 
hjälpt folk att få en lägenhet i ett annat 
område med lägre hyror. 

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

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

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 andra 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 andra 
workshopdagen där deltagarnas verksamhet kategoriserades och sedan bedömdes. Den senaste inverkan som 
workshoparna haft på 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 6 rekommendationer som förslag på lösningar för hindret ”ingen efterfrågan 
eller till och med motstånd hos de boende”:

 
 
1. Boverket och SGBC (genom BuildUpon) ska sammanställa och sprida en guideline för energieffektiviserande 
djuprenovering som bör inkludera hur styrelsens arbete kan gå till - där styrelsens kompetens, utbildning och 
kontinuitet är viktiga parametrar.

2. Styrelserna ska kommunicera till medlemmarna vinsten och nyttan av renoveringen samt de långsiktiga ekonomiska 
effekterna om renoveringsåtgärderna uteblir.  

3. Organisationerna Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och Fastighetsägarna ska ta fram en lista över lämpliga och 
nytänkande kommunikationskanaler utifrån vad andra föreningar använt sig som goda exempel. Styrelserna ska se till 
att tillhandahålla dessa kommunikationskanaler för medlemmarna, utifrån lokala förutsättningar, för ökad acceptans 
och engagemang. 

4. Energimyndigheten ska sammanställa och sprida en lista med goda exempel på bostadsrättsföreningar som lyckats 
med sina energieffektiviserande renoveringar, för att möjliggöra erfarenhetsutbyte.

5. Organisationer som SGBC, Energieffektiviseringsföretagen (EEF), Energirådgivarna m.fl. ska bedriva 
samhällsinformation om fördelarna och om hur viktigt det är att energieffektivisera.

6. Styrelserna ska våga utmana och provocera i kommunikationen med medlemmarna. 

REKOMMENDATIONER
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På eftermiddagen sammanställdes följande 6 rekommendationer som förslag på lösningar för hindret ”otillräcklig 
lönsamhet vid djupgående energieffektiviserande renovering”:

1. Styrelserna ska inkludera andra nyttor av renoveringen än enbart de ekonomiska i lönsamhetsberäkningarna, som 
till exempel:

- Minskat koldioxidavtryck

- Bättre inomhusklimat

- Ökad komfort

- Fler arbetstillfällen lokalt (social hållbarhet)

- Minskat arbete för styrelsen 

2. Ge ekonomiskt stöd även till bostadsrättsföreningar!

3. Energimyndigheten bör ta fram och tillhandahålla en opartisk stödfunktion för bostadsrättsföreningar kring avtal 
och upphandling vid energieffektiviserande renovering (för minskad osäkerhet och risk för föreningarna). 

4. Styrelserna måste ta fram en framtidsprognos för bostadsrättsföreningen som inkluderar parametrar som 
fastighetens skick, ekonomi, underhåll, värde och energianvändning för att kunna visa på förändringar med respektive 
utan renoveringen. BeBo bör utveckla och tillhandahålla ett verktyg anpassat för bostadsrättsföreningar för en sådan 
prognos.

5. BeBo bör utveckla och tillhandahålla räknestuga även för Bostadsrättsföreningar, där man utgår ifrån 
verklighetsbaserade värden.

6. Bostadsrättsorganisationerna ska informera styrelserna bättre om K3 och den komponentindelade 
avskrivningsplanen

REKOMMENDATIONER
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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 2 och 5 det högsta genomsnittliga stödet (Diagram 1). 
Rekommendationen 6 fick lägst stöd av deltagarna, men fortfarande relativt högt (6,7 av 8). 

Diagram 2 visar deltagarnas stöd för rekommendation nr 5 (den populäraste rekommendationen på förmiddagen) 
fördelat per sektor. De flesta deltagare valde här alternativen ”stödjer, men med några reservationer” eller ”stödjer 
fullt ut”. Vissa staplar är tomma eftersom dessa sektorer inte deltog eller valde att inte svara på formuläret.

SLUTSATSER
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De flesta deltagare gav starkt stöd till samtliga rekommendationer, men den som fick högst stöd var rekommendation 
3 att ”Energimyndigheten bör ta fram och tillhandahålla en opartisk stödfunktion för bostadsrättsföreningar kring avtal 
och upphandling vid energieffektiviserande renovering”. Den rekommendation som fick lägst stöd från deltagarna på 
eftermiddagens workshop var nr. 4 att ”Styrelserna måste ta fram en framtidsprognos för bostadsrättsföreningen som 
inkluderar parametrar som fastighetens skick, ekonomi, underhåll, värde och energianvändning…”, även om den erhöll 
relativt högt stöd den med (6,3 av 8).

Nästa steg:
Sweden Green Building Council kommer att anordna fler workshopdagar med fokus på energieffektiviserande 
renovering under hösten 2016 och i början av 2017. 

Nästa workshopdag i serien ”Renoveringsrevolution av flerbostadshus” ska ske torsdagen den 27:e oktober i 
Göteborg med samma teman som denna, men med fokus på hyresrätter istället för bostadsrätter. En personlig 
inbjudan kommer att skickas ut till utvalda deltagare i Göteborgsregionen, 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 4 workshopdagar under hösten 
2016 och början av 2017, varav nästa ska ske den 27:e 
oktoberber i Göteborg (med samma teman som denna, 
men fokus på hyresrätter). Vi letar därför experter, 
talare och goda exempel för boendedialog respektive 
lönsamhet 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 Malmö den 7:e september och nästa möte på EU-nivå 
hålls i Madrid 20:e till 21:a september. Håll utkik på 
hemsidan: buildupon.eu/sv/dialogue/

HUR KAN DU ENGAGERA DIG?
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