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Tillsammans har vi ett 
ansvar! Kommuner, 
landsting och stat ska 
vara föredömen när 

det gäller energieffektivitet. 
en viktig del av vår fastig-
hetsförvaltning handlar 
om att arbeta med både 
nya metoder och modern 
teknik för att på så 
sätt både spara energi 
och effektivisera våra 
lokaler. UFOS energi 
är ett samarbete med 
energimyndigheten. Hittills 
har samarbetet resulterat i 
flera energi sparverktyg och 
vi fortsätter målmedvetet 
med projekt som rör 
fastighetsförvaltning 

utifrån ett tydligt energi- 
och klimatperspektiv.

Kunskap inspirerar! Det 
fina med offentlig sektor 
är att vi kan dela med oss 
av våra erfarenheter och 
resultat. Vi kan stolt visa 
upp vad vi åstadkommit 
och vi kan sprida våra 
kunskaper och goda 
exempel för att inspirera 
varandra. Mycket sam-
lad kunskap finns i energi-
biblioteket som tagits 
fram av UFOS. Du har nu 
chans att dra nytta av den 
gedigna kunskapsmassa 
som finns samlad inom 
fastighetssektorn!

→
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Energieffektiviseringsutredningen bedöm
de att lönsamma åtgärder kan minska en
ergianvändningen i offentligt ägda lokaler 
med 8,5 TWh till år 2020. Med dagens ener
gipriser motsvarar det sju till åtta miljarder 
kronor – per år! Detta borde vara ett argu
ment som sätter fart på energieffektivise
ringsarbetet, för varje krona som offentliga 
lokaler kan spara genom effektivare ener
gianvändning är dessutom en resurs som 
kan komma till nytta på andra sätt. Men 
Energieffektiviseringsutredningen visar på 
en nedslående långsam realisering av lön
samma potentialer. Det vill vi ändra på. 

Att minska energianvändningen är 
dessutom en stor och viktig uppgift för att 

minska klimatpåverkan. En politisk enig
het, såväl nationellt och internationellt, 
vill att energieffektiva offentliga fastighe
ter ska föregå med gott exempel i klimat
arbetet. 

För att offentliga fastigheter och lokaler 
ska bli förebilder inom energieffektivi
sering krävs en förbättring. Vad är det då 
som hindrar offentliga fastighetsägare att 
genomföra de lönsamma åtgärderna redan 
nu? Det finns en rad olika hinder, de kan 
till exempel vara tekniska, organisatoriska, 
finansiella eller beteenderelaterade. Men 
många av de hinder som ligger i vägen för 
effektivare energianvändning kan undan
röjas eller pareras.

I skriften Det finns potential –energieffek-
tivisera offentliga fastigheter i högre takt, som 
ingår i Energiverktygslådan, analyseras tio 
hinder för att energieffektivisera i offentligt 
ägda fastigheter. Skriften visar också hur 
fastighetsorganisationer kan hantera dessa 
hinder och därigenom spara pengar och 
samtidigt minska belastning på miljö och 
klimat.

Vägen för att lyckas med energieffektivi
sering går genom:

→   Engagerad ledning och tydlig strategi
→   Gemensam målbild och systematisk 

uppföljning
→   Ändamålsenlig organisation och led-

ningsstruktur
→   Motivation och engagemang
→   Rutiner för energihantering
→   Utvecklad informationshantering
→   Ökad kunskap om finansieringsbehoven
→   Införande av ny teknik
→   Utbildning och kompetensutveckling
→   Förbättrad dialog med hyresgästerna

För att åstadkomma detta behöver man ta 
sig över eller runt hindren på vägen. Det 
finns inga universallösningar som kan an
vändas för alla typer av hinder. Men några 
av de viktigaste byggstenarna för att nå en 
effektiv energianvändning i offentligt ägda 
byggnader är tydligt ledarskap, ökad kun
skap, medvetande om hindren, livscykel
kostnadsperspektiv och ett aktivt motiva
tionsarbete. Med hjälp av dessa byggstenar 
kan de flesta energieffektiviseringshinder 
rundas eller hoppas över.

Staten och många kommuner och lands
ting runtom i Sverige arbetar dessutom 
redan idag på ett framgångsrikt sätt med 
dessa frågor. I Det finns potential – energief-
fektivisera offentliga fastigheter i högre takt 
ges exempel från hur de arbetar i sina fast
igheter. Ta del av dessa och dra dig inte för 
att kopiera deras goda idéer och lösningar. 
Det är både dyrt och dumt att avstå från 
goda och lönsamma energieffektiviserings
åtgärder.  n

Det går att spara mycket energi i befint-
liga offentliga fastigheter och lokaler. att 
avstå från lönsamma åtgärder är däremot 
dyrt. I skriften Det finns potential – energi
effektivisera offentliga fastigheter i högre 
takt kan du ta del av exempel från hur 
kommuner, landsting och stat i dag arbe-
tar i sina fastigheter.

               ” Det är både dyrt och dumt att avstå från goda och 
lönsamma energieffektiviseringsåtgärder.”→

Potential
Det finns

Energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt
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Det finns potentialEnergieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (Ufos)

Det går att spara mycket energi i befintliga fastigheter och lokaler. detta 

är allmänt känt bland verksamma inom fastighetssektorn. varför händer det då 
inte mer? varför realiseras inte potentialerna? i denna skrift analyseras tio hinder 
för energieffektivisering i offentligt ägda fastigheter. de fastighetsorganisationer 
som kan hantera dessa hinder har stora möjligheter att såväl spara pengar som att 
minska belastningen på miljö och klimat. sammantaget finns besparingsmöjligheter 

motsvarande 8,5 tWh i offentligt ägda lokaler. det motsvarar driftkostnader omkring 

5 miljarder kronor. vägen dit går genom:• Engagerad ledning och tydlig strategi• Gemensam målbild och systematisk uppföljning• Ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur• Motivation och engagemang• Rutiner för energihantering• Utvecklad informationshantering• Ökad kunskap om finansieringsbehoven• Införande av ny teknik• Utbildning och kompetensutveckling• Förbättrad dialog med hyresgästerna  
skriften har tillkommit och finansierats genom samarbetsprojektet Utveckling av 
fastighetsföretagande i offentlig sektor (Ufos). stöd har även getts från statens 
energimyndighet. skriften är en del av Ufos energibibliotek.

Rapporten beställs på www.skl.se/publikationer  eller på tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40.isBn: 978-91-7164-529-6

Det finns potentialEnergieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (Ufos)
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Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utvecklingsfonder kan 
du kostnadsfritt ladda hem skriften Det finns potential – energi
effektivisera offentliga fastigheter i högre takt i PDF-format. 
Skriften kan också beställas på webbutik.skl.se eller på Utveckling av 
fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) webbplats  
www.offentligafastigheter.se. Där finns ytterligare skrifter om  
energispararbete. 
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Energianvändningen inom bygg och fast
ighetssektorn utgör en betydande del av 
den totala energianvändningen. Energi står 
också för stor del av fastigheters driftkost
nader, men de går att påverka. Erfarenheter 
visar att en energibesparing på 20 procent 
inte är ovanlig bland de fastighetsorganisa
tioner som verkligen satsar på att energief
fektivera verksamhet. Varje krona som spa
ras genom effektivare energianvändning 
är en resurs som kan komma till nytta på 
andra sätt, till exempel genom att stärka de 
offentliga verksamheter som bedrivs i loka
lerna. Dessutom leder effektiviseringen till 
betydande miljövinster. 

Vad är det då som hindrar fastighetsor
ganisationer att satsa på energieffektivise
ring? Framförallt handlar det om att frågan 
inte prioriteras. Kostnaderna vältras över 
på kunderna och personalen får arbeta med 
mer akuta frågor. Fast även när fastighetsä
garen vill minska på onödig energianvänd
ning kan åtgärder ändå utebli på grund 
av bristen på investeringsutrymme. Det 
krävs ofta investeringar för att uppnå be
sparingar. Detta kan vara ett problem, inte 
minst för kommunala och landstingsägda 
fastighetsorganisationer som lever under 
allmänna sparkrav och med begränsat in
vesteringsutrymme.

Det finns dock lösningar på hur energi
spararbete kan genomföras på ett effektivt 
sätt. Många fastighetsorganisationer inom 
kommuner och landsting har också tagit 
detta arbete på allvar. För att höja ribban 
i dessa organisationer och få fler att börja 

arbeta aktivt med dessa frågor har vi tagit 
fram skriften Energisparguiden – erfarenhe-
ter av energieffektivisering i offentliga lokaler. 
Där ger vi praktiska exempel på hur fastig
hetsorganisationer runt om i landet arbe
tar med energieffektivisering. Exemplen 
varvas med en mer långtgående modell 
för planering och styrning av energieffek
tiviseringsarbetet inom fastighetsorgani
sationer. Vår ambition är att bidra till att 
fastighetsverksamheters arbete med ener
gieffektivisering av driften ska bedrivas på 
ett strukturerat och professionellt sätt, få 
högre prioritet på agendan och tillräckliga 
resurser för att frigöra den enorma poten
tial som idag slösas genom onödig energi
användning. 

För att en energieffektiviseringssats
ning i en fastighetsorganisation ska kom
ma igång behövs någon eller något som 
initierar processen. Initiativet kan komma 
via ett ledningsbeslut, en konstaterad av
vikelse eller en omvärldsfaktor. För att där
efter gå vidare och genomföra arbetet på ett 
strukturerat sätt kan det vara bra att arbeta 
enligt en tydlig processmodell. I den pro
cessmodell som vi har tagit fram ingår att:

→   samla in underlag
→  analysera energiprestanda
→  identifiera åtgärder
→  utreda åtgärder
→  utföra åtgärder 
→  driftoptimera. 

För att detta arbete ska kunna genomföras 
krävs resurser av framförallt av kunnig 

personal och pengar att finansiera projek
tet med. När det gäller personal så behövs 
kompetenta personer inom flera olika 
områden och på olika nivåer. Vi har iden
tifierat fyra olika medarbetarprofiler som 
ofta krävs för att energispararbetet ska bli 
framgångsrikt:

1.  Driftteknikern som genomför driftopti
mering, viss mätvärdesinsamling och 
inventering. Den tekniskt kompetenta 
driftteknikern har en helt avgörande roll 
i driftoptimeringsarbetet och en bety
dande del i energieffektiviseringsproces
sen.

2.  arbetsledaren som entusiasmerar, en
gagerar och driver på genomförandet. 
Den ansvarar för inventeringar, driftop
timeringar och mindre uppgraderings
projekt. Hen har hög kompetens inom 
installationsteknik och kan fungera som 
support och bollplank till driftteknikern. 
Personen är lämpligen en driftingenjör 
eller motsvarande.

3.  Projektledaren som tar fram beslutsun
derlag inför och genomdriver utveck
lingsprojekt samt större uppgraderingar 
av förvaltningsobjekt. Projektledaren ska 
ha goda kunskaper i installationsteknik 
och byggteknik.

4.  Driftchefen, teknikchefen eller motsva
rande är oftast processägare för ener
gieffektiviseringsarbetet. Operativt är 
det lämpligt att driftchefen ansvarar för 
utredning av åtgärder, tar fram besluts
underlag och förankrar detta i den övriga 
organisationen. 

till ledande 
tjänstemän 
och politiker

energi
spar
guiDen 
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när det gäller finansiering av energief
fektiviseringsarbetet så ingår ofta ener
gikostnaderna som en del av förvaltarens 
resultatansvar, vilket vanligtvis ligger på 
fastighetsnivå eller områdesnivå. Här kan 
man istället välja att bryta ut energikostna
derna och ge dem en egen budget med ett 
eget resultatansvar. Därmed får energifrå
gorna stor tyngd inom förvaltningsarbetet 
och hantering av energi blir en verkligt 
strategisk fråga som kräver ett eget led
ningssystem och för uppgiften avsedd per
sonal. Med ett eget resultatansvar ansvarar 
”energiavdelningen” själv för att medel för 
effektiviseringsåtgärder finns avsatta inom 
den egna budgeten. Det finns givetvis även 
andra lösningar. För större fastighetsorga
nisationer kan en lösning vara att upprätta 
en central pott med medel som enbart är 
avsatta för energieffektiviserande åtgärder. 
Lokala organisationer ansöker om medel ur 
potten för att genomföra energieffektivise
rande projekt. Det går också att genomföra 
energieffektiviseringsprojekt genom att 

samarbeta med andra aktörer, så kallad En
ergy Performance Contracting, vilket inne
bär att medverkande parter delar på finan
sieringen och den förväntade besparingen.

Oavsett hur man väljer att finansiera sina 
energieffektiviseringsprojekt så är det alltid 
egna ekonomiska medel man satsar. Det 
är särskilt viktigt att de medel som avsätts 
verkligen ger resultat. Om beslut fattas om 
genomförande av åtgärden är det viktigt 
att de bedömda besparingarna verkligen 
uppnås. Här har ledningen ett ansvar för att 
se till att verkliga besparingar uppnås och 
att resultatuppföljning genomförs, något 

som många tyvärr har hanterat slapphänt. 
För energieffektiviseringsprojekt kan detta 
enkelt göras genom att man i budgetarbetet 
inkluderar både investeringsmedel och be
dömda besparingar. Därmed ställs krav på 
att energiprojektet verkligen får de effekter 
som angivits i investeringskalkylerna. Det
ta innebär skärpta krav på projektansvariga 
att upprätta väl underbyggda kalkyler med 
rimliga antaganden om energibesparingar. 
Sköts detta arbete på ett professionellt sätt 
ökar möjligheterna till ett bra engagemang 
efter själva projektgenomförandet. Det är 
ju under driftskedet som besparingarna ska 
hämtas hem. n

              ”  för större fastighetsorganisationer kan en lösning  
vara att upprätta en central pott med medel som  
enbart är avsatta för energieffektiviserande åtgärder.”

→
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I skriften Steg för steg – strategi för systema-
tiskt energiarbete redovisas på ett övergri
pande sätt metoder och möjligheter att 
bedriva ett mer systematiskt energiarbete 
inom offentlig fastighetsförvaltning. 

Skälen till att effektivisera energian
vändningen är flera: 

→   ökade krav på inneklimat och miljö
→   krav från EU och den svenska regering-

en, både genom morötter och piskor
→   hyresgästerna förväntar sig det
→   energikostnaderna motiverar det.

Dessutom vill en politisk enighet att offent
liga fastigheter ska föregå med gott exem
pel vad gäller energieffektivisering.

För att arbeta med energieffektivi
sering på ett framgångsrikt sätt krävs 
framförallt att fastighetsförvaltaren har en 
engagerad ledning med tydlig strategi. Det 
behövs uttalade energi och miljöpolitiska 
ambitioner och mål, strategi och hand
lingsplan, energipolicy och riktlinjer, samt 
uppföljning och återkoppling av resultat. 
Det behövs med andra ord en strategi för 
att systematiskt arbeta med dessa frågor. 

Ett systematiskt energiarbete innebär 
att energiaspekterna hanteras strukture
rat både i investeringsprojekt och i den 
löpande driften. Utöver det krävs också 
återkommande ingående energianalyser av 
byggnaderna. För detta ska det finnas tid, 
kompetens och hjälpmedel. Ett bra sätt för 
att skapa förutsättningar, avsätta resurser 
och utveckla rutiner är att införa någon 
form av ledningssystem för energifrågorna.

Ett energiledningssystem består av ett 
begränsat antal delar som tydligt klargör 
ägarens vilja, hur arbetet organiseras, an
svarsfrågor, uppställda mål och hur de ska 
följas upp. För varje mål krävs också en 
handlingsplan. 

I Steg för steg – strategi för systematiskt 
energiarbete beskrivs energiarbetet som ett 
processarbete med mål, insatser, resurser 

och utfall för delprocesserna drift, bygg/
ombyggnad och energideklarationer/ener
gisparutredningar. 

Vad gäller driftsprocessen är dess hu
vudsakliga mål att upprätthålla en bra funk
tion (inneklimat etcetera). I den löpande 
driften ska optimala driftförutsättningar 
upprätthållas, fel ska åtgärdas och kunderna 
hållas nöjda. De insatser som behövs för att 
systematiskt och analytiskt gå igenom den 
befintliga driftsituationen och åstadkomma 
möjliga energibesparingar kräver tid och 
analyskompetens. Förvaltningsorganisatio
nen kan därför behöva tillsätta stödinsatser. 
Det kan exempelvis vara energikonsulter 
i form av energijägare som helt fokuserar 
på vilka energisparåtgärder som går att 
genomföra. 

Förutom att avsätta pengar till större en
ergieffektiviseringsåtgärder kan det också 
vara bra att ha en investeringspott för alla 
små men viktiga energiinvesteringar, som 
det skulle ta för lång tid att beskriva som 
investeringsprojekt och budgetera för. 
Detta är ett smidigt och rationellt sätt att få 
energispararbetet att pågå löpande. 

Även om driftprocessen står för en 
mycket viktig del av energispararbetet så 
är det vid ny och ombyggnation som det 
finns störst möjlighet att nå riktigt ener
gieffektiva lösningar. Ändå är det oftast 
byggreglernas minimikrav eller ramen 
för projektkostnaden som styr, istället för 

steg 
 för steg

strategi för systematiskt energiarbete

              ” I den löpande driften 
ska optimala drift-
förutsättningar upp-
rätthållas, fel ska  
åtgärdas och kunder-
na hållas nöjda.”

→

Energikostnader anses av många fastig-
hetsförvaltare vara den största påverkbara 
kostnaden inom förvaltningen. Ändå är det 
förvånansvärt få som arbetar med energi-
effektivisering på ett strukturerat sätt. 
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lägsta totalkostnad under hela livslängden. 
Inom ramen för projektkostnaden ska ju 
också alla andra önskemål beaktas och 
ibland av starka företrädare. Här krävs en 
tydlighet i hur ett långsiktigt perspektiv 
ska säkras. Antingen med någon form av 
flexibel projektkostnadsram, möjlighet 
till kompletterande finansiering för en
ergieffektivare utförande eller fastställda 
programkrav som inte kan förhandlas bort 
utan goda argument. För att underlätta 
programarbetet kan färdiga tekniska pro
gramkrav för delsystemens energieffekti
vitet användas. 

Den tredje processen som beskrivs i skrif
ten är energideklarationer och energispar
utredningar. Alla offentliga byggnader över 
1000 kvadratmeter ska energideklareras 
och byggnadens energiprestanda ska visas 
offentligt. För offentliga byggnader under 
1000 kvadratmeter finns det inte lagkrav på 
energideklarering.  Där får varje förvaltare 

själv bedöma nyttan av en deklaration.
Energideklarationen är ett bra verktyg 

för att se hur man kan minska energiåt
gången i sin byggnad. Deklarationen görs 
av en energiexpert tillsammans med bygg
nadsägaren. Den visar hur mycket energi 
som går åt och ger råd om hur byggnaden 
kan bli mer energismart. 

I energideklarationen ska alla kostnads
effektiva energieffektiviseringsåtgärder 
listas. Ingen är tvingad att genomföra de 
lönsamma åtgärderna, men att inte utföra 
lönsamma åtgärder är att acceptera fort
satta kostnader. 

För dig som vill arbeta med att minska 
energianvändningen och därmed energi
kostnaderna så ges i skriften Steg för steg 
– strategi för systematiskt energiarbete också 
exempel och tips på hjälpmedel och verktyg 
som kan vara användbara vid energieffek
tiviseringsarbetet. Där beskrivs också hur 
viktiga resurser kan mobiliseras för att ar
beta med energisparfrågor. n

Steg för steg
Strategi för systematiskt energiarbete

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utveck-
lingsfonder kan du kostnadsfritt ladda hem skriften 
Steg för steg – strategi för systematiskt energi
arbete i PDF-format. Skriften kan också beställas 
på webbutik.skl.se eller på Utveckling av fastig-
hetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) webbplats 
www.offentligafastigheter.se. Där finns ytterligare 
skrifter om energispararbete. 
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Det finns en stor potential till besparingar genom effektivare ener
gianvändning i offentliga fastigheter. Det är också dessa fastigheter 
som ska visa vägen för andra fastighetsägare i samhället. 

Ytterst är energieffektivisering en fråga om att hushålla med 
det allmännas resurser. Sparad energi innebär mer pengar till an
nan verksamhet och kan användas klokare än till energislöseri. 
Det behövs därför ett aktivt engagemang på politisk nivå som 
uppmuntrar sådana åtgärder, men som också ser till att det finns 
rätt förutsättningar att kunna genomföra energieffektiviserings
arbetet.  

Det kan vara lätt att förlita sig till entusiastiska eldsjälar för att 
få till energibesparing, men energieffektiviseringsarbete har svårt 
att få fäste och utvecklas om den inte blir en del av vardagen och om 
det inte organiseras på ett bra sätt. Förändringar kräver därför en 
kompletterad och tydlig organisation, särskilt i omställningsfasen 
innan man ännu hunnit göra det nya till rutin. 

En viktig grupp att få med för att energieffektiviseringsarbetet ska 
bli framgångsrikt är personalen som använder lokalerna. Det gäller 
alla – vårdpersonal, rektorer, lärare, elever med flera – som dagligen 
kan genomföra åtgärder som kan spara energi. För att brukarna ska 
kunna medverka behöver de kunskap och stöd att komma igång. 
De behöver hjälp med teknisk information så att åtgärderna blir 
riktiga, hjälp med att förändra rutiner och etablera dessa i nya for
mer samt med att följa upp åtgärderna och se att de ger resultat. För 
detta behövs planering, organisation och regelbundenhet. Genom 
att arbeta systematiskt och kombinera experternas kunskaper om 
tekniska lösningar med brukarnas insikter om hur verksamheten 
fungerar går det att nå goda resultat.

I skriften Klimatsmart brukarsamverkan – arbetssätt för sänkt energian-
vändning beskriver vi hur man inom offentlig fastighetsförvaltning 
kan motivera brukarna att arbeta med energieffektivisering, hur 
man planerar och organiserar ett sådant arbete och hur själva ge
nomförandet ska gå till. 

För att brukarna ska få rätt förutsättning behövs en grupp av 
yrkeskunniga fackmän från en rad olika områden såsom fastighet, 
el, värme, drift, IT och miljö. 

Arbetsgången i energiarbetet sker stegvis. Det första steget är 
att kartlägga energianvändningen. Med detta som grund kan man 
i steg två sedan systematisera genomförandet genom att dela upp 
vilka åtgärder man som brukare själv lätt kan göra och vilka som 
kräver hjälp av fackmän eller kanske längre planering. Det sista 
steget handlar om att mäta resultaten och återkoppla detta till bru
karna. Som stöd för genomförandet ges i Klimatsmart brukarsamver-
kan – arbetssätt för sänkt energianvändning några tumregler för olika 
åtgärder vad avser teknik och prestanda.

I skriften finns också flera bra och inspirerande exempel på brukar
samverkan för att minska energianvändningen. Ett av exemplen är 
från Kungälv. Där tyckte kommunledningen att kommunen kunde 
använda pengar till bättre saker än energislöseri. De tog därför fram 
ekologiska föreskrifter som bland annat anger hur verksamheterna 
inom förvaltningen ska utnyttja energin på ett effektivt sätt. Beslu
tet om att följa de ekologiska föreskrifterna innebär att de kan spara 
drygt 400 000 kronor per år.

Även i Göteborg ville de minska energiförbrukningen. I ett nytt 
vård och omsorgsboende var energianvändningen oväntat hög. 
Därför anordnade förvaltningen energiseminarier för att berätta 
om belysning, apparater, ventilation, värmedistribution och liknan
de. De utsåg också en energiansvarig på varje avdelning. Förvalt
ningen införde en rutin med energironder som samordnades med 
den brandsyn de ändå hade regelbundet. Och de anställda erbjöds 
bonus på vad de kunde spara de första tre åren.

Åtgärderna var enkla, det handlade om att byta lampor, släcka i 
utrymmen där ingen befinner sig, möblera så att värmen från ele
menten inte blockeras, fylla tvätt och diskmaskiner, se upp med 
droppande kranar med mera. Inga konstigheter, men många bäckar 
små leddes in i samma fåra. 

Uppföljningen visade på besparing på cirka 40 000 kWh per år, 
vilket motsvarar drygt 11 procent. Personalen fick en del av de inspa
rade pengarna som belöning och använde dessa till gemensamma 
trivselaktiviteter som teaterbesök och middagar. Modellen har sedan 
tillämpats på flera äldreboenden med ungefär samma sparresultat.

Gör som på vård och omsorgsboendet i Kaverös Äng och i Kung
älv – sluta slösa på energin och använd pengarna till bättre ändamål. 
Vi ger dig verktygen att sätta igång detta klimatsmarta arbete. n

               ” Ytterst är energieffektivisering en 
fråga om att hushålla med det all-
männas resurser.”

→

Spara energi
arbetssätt för sänkt energianvändning

I skriften Klimatsmart brukarsamverkan – arbetssätt för sänkt ener
gianvändning beskriver vi hur du inom offentlig fastighetsförvalt-
ning kan motivera brukarna att arbeta med energieffektivisering, 
hur man planerar och organiserar ett sådant arbete och hur själ-
va genomförandet ska gå till. Genom de tips och råd som finns i 
skriften kan du spara pengar i offentliga fastigheter. 
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Spara energi

Klimatsmart 
brukarsamverkan

Arbetssätt för sänkt energi användning

Utveckling av fastighetsföretagande i off entlig sektor (UFOS)

Klimatsmart brukarsamverkan

Arbetssätt för sänkt energi användning

Det finns en stor potential till besparingar genom effektivare energi-

användning i fastighetssektorn. Det gäller inte minst i våra offentliga 

lokaler. En förutsättning för ett framgångsrikt och optimalt energi-

effektiviseringsarbete är att man kan involvera brukarna — verksam-

heterna. Ett växande miljö- och klimatengagemang hos personalen ute i 

offentlig sektors olika verksamheter ökar förutsättningarna för ett aktivt 

samarbete mellan fastighetsansvariga och brukarna i syfte att minska 

energiförbrukningen. Denna idéskrift vänder sig till ansvariga för verk-

samheter och fastigheter som var för sig och tillsammans vill påverka 

energiförbrukningen i verksamheterna. 

I skriften beskrivs hur man kan motivera brukarna att arbeta med energi-

effektivisering, hur man planerar och organiserar ett sådant arbete och 

hur själva genomförandet ska gå till. Skriften innehåller även flera goda 

och inspirerande exempel på brukarsamverkan inom offentlig  sektor.

Skriften har initierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighets-

företagande i Offentlig Sektor (UFOS).

Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel ���-�� �� �� 

eller på UFOS webbsida www.offentligafastigheter.se

 

ISBN: ���-��-����-���-�

Utveckling av fastighetsföretagande i off entlig sektor (UFOS)

K
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rbetssätt för sänkt energi användning
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Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utvecklingsfonder kan du kostnadsfritt 
ladda hem skriften Klimatsmart brukarsamverkan – arbetssätt för sänkt  
energianvändning i PDF-format. Skriften kan också beställas på webbutik.skl.se 
eller på Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) webbplats 
www.offentligafastigheter.se. Där finns ytterligare skrifter om energispararbete. 
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   Räkna 
för livet 
Handbok för livscykelkostnad (LCC)



Offentliga byggnader har en lång livslängd. Därför borde det vara 
självklart att både investeringskostnaderna och de framtida drift
kostnaderna bedöms när beslut om nya investeringar tas. Ett sätt 
att göra detta är att använda LCCkalkyler, det vill säga kalkyler som 
räknar på kostnader under en produkts hela livscykel. Metoder gör 
att man kan jämföra olika alternativ och välja det alternativ som har 
lägst total kostnad över hela livslängden. 

I en LCCkalkyl brukar man ta med de stora kostnaderna under 
livslängden. Det inkluderar grundinvesteringen, energikostnader, 
underhållskostnader och övriga kostnader som är relevanta för 
olika investeringssituationer, till exempel miljökostnaden. 

vid inköp av energikrävande produkter som under en livstid an
vänder stora mängder energi är det viktigt att inte enbart se till 
inköpspriset utan också de löpande energikostnaderna. Genom att 
inkludera energiåtgången i kalkylen så gynnas lösningar med låg 
energiförbrukning. Det i sin tur påverkar den totala kostnaden för 
produkten på ett positivt sätt. Låg energianvändning minskar också 
miljöpåverkan och energiberoende samt leder till ett minskat bero
ende av framtida energipriser. 

Miljöstyrningsrådet rekommenderar LCC. Den offentliga upp
handlingen i Sverige omfattar idag uppemot 500 miljarder kronor 
per år. Om det ställdes långtgående miljökrav vid dessa upphand
lingar skulle en stor del av den negativa miljöpåverkan som kan 
förknippas med denna konsumtion kunna minskas. Därför har 
Miljöstyrningsrådet i uppdrag att ta fram nationella kriterier för mil
jöanpassad upphandling inom den offentliga sektorn samt att bidra 
med övrig vägledning och information om hållbar upphandling. 
Som en integrerad del i Miljöstyrningsrådets vägledning för hållbar 
upphandling finns även verktyg för livscykelkostnadsberäkningar. 
Miljöstyrningsrådet har utvecklat ett generellt verktyg för LCC som 
kan användas både i behovsanalysen och i anbudsutvärderingen. Mil
jöstyrningsrådet uppmanar upphandlare att använda sig av LCC vid 
upphandling av produkter som förbrukar energi under driftsfasen.

Flera offentliga fastighetsorganisationer tillämpar redan idag LCC 
och har därmed lagt en grund för framtida låga driftkostnader i sina 
organisationer. I skriften Räkna för livet – handbok för livscykelkostnad 

(LCC) intervjuas företrädare från Akademiska Hus i Karlstad, AB 
Stora Tunabyggen i Borlänge, Landstinget Dalarna och Landstinget 
Sörmland. I samtliga dessa offentliga fastighetsorganisationer arbe
tar de med LCC på ett framgångsrikt sätt. Inom Landstinget Sörm
land har de under många år arbetat med LCC i sina projekt. Deras 
fastighetschef konstaterar att de helt enkelt inte har råd att låta bli, 
eftersom det ger lägre kostnader. I deras policy står det att de ska 
arbeta långsiktigt och att låga driftkostnader är viktiga.

Hans Lind, som är professor i bygg och fastighetsekonomi vid 
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, intervjuas också i skrif
ten. Han menar att LCC minskar risken för ekonomiska misstag. 

Detta genom att man utan ordentliga kalkyler gör investeringar 
som inte borde göras eftersom de inte är lönsamma. LCC leder ock
så att man kan hitta investeringar som faktiskt är lönsamma, men 
som man inte skulle gjort om man inte kalkylerat. 

För att lyckas med att tillämpa LCC i en organisation är det viktigt, 
kanske avgörande, att ledningen i organisationen är övertygad om 
fördelarna med att tänka långsiktigt vid investeringsbeslut. För att 
LCC inte bara ska bli ett engångsprojekt måste det finnas en gemen
sam syn att det är viktigt att tänka och arbeta långsiktigt. Det måste 
i sin tur genomsyra hela organisationen. Finns ingen samsyn prio
riteras inte LCC. En eldsjäl kan göra stor skillnad och behövs ofta 
för att starta processen, men det krävs mer för att LCC ska användas 
långsiktigt.

För att arbetet med ska LCC att fungera behövs följande fyra 
hörnstenar:

1.  Ledningen måste vara övertygad och se fördelarna med LCC.
2.  Ledningen måste visa att LCC är prioriterat (ge resurser och tid 

till personal som ska arbeta med frågorna).
3.  Visa fördelarna med att använda LCC, till exempel genom att re

dovisa de årliga besparingar som gjorts på grund av att LCC till
lämpats.

4.  Välja en enkel metod som många använder. Det ger fler fördelar 
än en avancerad som tar hänsyn till alla aspekter, men tar för 
mycket tid i anspråk.

Räkna för livet – handbok för livscykelkostnad (LCC) ger praktiska råd 
och tips för att göra LCC kalkyler. I skriften finns också en analys av 
vilka hinder som finns idag och hur de kan undvikas. Ta del av hur 
arbetet med LCC kan fungera i praktiken och blir en del av de dag
liga rutinerna. Att tänka långsiktigt lönar sig alltid! n

Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utvecklingsfonder 
kan du kostnadsfritt ladda hem skriften Räkna för livet – 
handbok för livscykelkostnad (LCC) i PDF-format. Skriften 
kan också beställas på webbutik.skl.se eller på Utveckling av 
fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) webbplats  
www.offentligafastigheter.se. Där finns ytterligare skrifter om 
energispararbete. 

             ” Vid inköp av energikrävande produkter som 
under en livstid använder stora mängder energi 
är det viktigt att inte enbart se till inköpspriset 
utan också de löpande energikostnaderna.”

→

Räkna för livet
Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Andra, reviderade upplagan

Räkna för livetHandbok för livscykelkostnad (LCC)
Offentliga byggnader står länge och därför borde det vara självklart att ta 
 hänsyn till framtida driftkostnader när beslut om nya investeringar tas. Ett 

sätt att väga in framtida drift- och underhållskostnader i en investering är att 

använda sig av en livscykelkostnadskalkyl (LCC). Det man gör är att jämföra 

kostnader för en produkt eller ett system under hela livslängden. Denna skrift innehåller bland annat:• en presentation av LCC som koncept och verktyg• ett flertal konkreta exempel från offentliga fastighetsorganisationer som 
använder LCC – både lärdomar, goda råd och praktiska mallar

• en strategi för att införa LCC i en organisation• en beskrivning av hur LCC kan tillämpas vid olika typer av entreprenader/

upphandlingar
• en genomgång av olika problem och hinder för genomförande av LCC samt 

hur man kan övervinna dessa.

Ny, reviderad upplagaNu med ännu fler praktiska exempel och intervjuer som vittnar om goda 
 erfarenheter!

Fler exemplar av denna skrift kan beställas påtfn ���-�� �� ��, fax ���-�� �� ��eller på UFOS webbplats, www.offentligafastigheter.seISBN:  ���-��-����-���-�

Utveckling av fastighetsföretagande i off entlig sektor (UFOS)

Utveckling av fastighetsföretagande i off entlig sektor (UFOS)

Räkna för livet 

U
FO

S

I planeringen av nya offentliga byggnationer är det viktigt att både investeringskostnaden och den 
framtida driftskostnaden tas i bedömning. Ett sätt att göra det på är att använda LCC-kalkyler, det 
vill säga kalkyler som räknar på kostnader under en produkts hela livscykel. I skriften Räkna för livet – 
handbok för livscykelkostnad (LCC) får du praktiska råd och tips för att göra LCC-kalkyler.
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Energi står för en stor del av offentliga 
fastig heters driftkostnader, men de går att 
påverka. Erfarenheter visar att en energibe
sparing på 20 procent inte är ovanlig bland 
de fastighetsorganisationer som verkligen 
satsar på att energieffektivera verksamhet. 
Kostnaderna för att arbeta med energieffek
tivisering genom driftoptimering är blyg
samma. Faktum är att det kostar mer att inte 
driftoptimera, vilket är värt att ha i åtanke. 

Redan 1998 tog UFOS fram skriften 
Inte för kråkorna – energieffektivisering genom 
driftoptimering för att visa hur man inom 
offentlig förvaltning kan arbeta med driftop
timering på ett bra sätt. Nu har det gjorts en 
uppföljning för att se hur arbetet har gått. 
Den visar tydligt att de företag som arbetar 
aktivt med driftoptimering och använder 
den modell som presenterades i Inte för krå-
korna kan göra stora besparingar. 

I skriften När resultat räknas – optimering 
av egen driftverksamhet i offentliga fastig-

hetsföretag redovisas de resultat som har 
uppnåtts. Här kan man också läsa om erfa
renheter från andra offentliga fastighetsfö
retag och få inspiration att börja arbeta med 
denna form av energieffektivisering. 

Uppföljning visar att för att lyckas med 
energieffektivisering genom driftoptime
ring är det helt avgörande att ha en rätt 
utformad organisation. Erfarenheterna 
visar att de företag som lyckats bäst med att 
spara energi genom driftsoptimering har 
tillsatt en tydlig och kompetent processled
ning med bakgrund i driftförvaltning. De 

har också utsett speciella så kallade energi
jägare i utförarledet, vilka har i uppgift att 
leta fel i driften och åtgärda dem. Företags
ledningen har också en central roll och be
höver aktivt delta och också uppmuntra den 
envishet som krävs för att nå de långsiktigt 
hållbara resultaten. 

I de fastighetsföretag där man inte har 
lyckats nå så stora besparingar eller där 
besparingen planat ut, är det alltid brister i 
organisationen som ligger bakom. Det kan 
bero på att engagemanget inte varit tillräck

ligt långsiktigt och andra arbetsuppgifter 
successivt har tagit över. Det finns även 
exempel där man mer eller mindre ”tappat” 
uppnådda resultat, vilket i de flesta fall be
ror på att det skett en omorganisation. Det 
är därför angeläget att få en fungerande or
ganisation som kan arbeta långsiktigt med 
energieffektivisering och driftsoptimering. 

Energieffektivisering genom driftopti
mering borde fungera på ungefär samma 
sätt oavsett om fastigheterna sköts av egen 
driftförvaltning eller driftoperatör på entre
prenad. I praktiken är det dock inte så och 

det skiljer sig ganska avsevärt i sättet att 
tänka. Vid egen driftförvaltning kan man 
enkelt förlägga optimeringsprocessen till 
den egna driften med allmänt hållna krav 
och riktlinjer. Det fordras mycket mera 
noggrannhet för att teckna ett entreprenad
kontrakt med en extern driftoperatör. Det 
går inte att hänvisa till koncernansvaret. 
Erfarenheter visar att driftoptimeringen 
inte fungerar lika bra vid extern som vid 
intern driftförvaltning även om det finns 
undantag där externa driftentreprenader 
har uppnått minst lika goda optimerings

NäR 
REsuLtat 
RäKNas
Optimering av den egna driftverksamheten 

”faktum är att det kostar mer att inte driftoptimera.”→               
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Du kan spara energi upp till 20 procent om du 
satsar på att energieffektivisera verksamhe-
ten. I skriften När resultat räknas – optimering 
av egen driftverksamhet i offentliga fastighets
företag kan du läsa mer om erfarenheter 
från andra offentliga fastighetsföretag. Du 
får också inspiration att börja arbeta med 
energi effektivisering. 



resultat. Den stora skillnaden mellan goda 
och mindre goda resultat vid extern drift 
kan förklaras med hur aktiv beställaren är 
och hur den fastställer ansvarsförhållanden 
vid entreprenadstart. Dessutom visar det 
sig många gånger att driftentreprenörerna 
faktiskt inte har kompetens för driftopti
meringsarbetet.

För att det ska fungera bra med driftopti
mering i driftentreprenader krävs därför en 
aktiv och kompetent beställarorganisation 
som kan ställa rätt krav och agera som pro
cessägare. Det krävs också att driftoperatö
ren har rätt kompetens och har kunskap att 
arbeta med driftoptimering. 

Kostnaderna för energieffektivisering 
genom driftoptimering är mycket blygsam
ma. Bortser man från den egna personalens 
insatser ligger nivån på några hundratusen 
kronor per år för ett fastighetsbestånd på 
400 000–500 000 kvadratmeter. Samtidigt 
ska ju optimeringen resultera i en kost
nadsminskning för el, värme och vatten. 
Det är ju ett av grundfundamenten för arbe

tet och flera av fastighetsföretagen kan upp
visa kostnadsminskningar med åtskilliga 
miljoner per år. Det är inte ovanligt med 
nivåer på 10–15 miljoner kronor per år för 
ett fastighetsbestånd på 400 000–500 000 
kvadratmeter. 

Kostnaden för driftoptimeringen varie
rar mellan de företag som har intervjuats 
och den beror också på hur mycket som har 
utförts av egen personal respektive med 
köpta tjänster. I normalfallet anses dock att 
driftoptimeringen i stort sett inte kostar 
något alls bortsett från den egna persona
lens arbetsinsats.

Ett annat sätt att räkna är att se vad 
det faktiskt kostar att inte driftoptimera. 
Det finns exempel på företag som har 
arbetat med driftoptimering, men där 
processen efter ett tag helt har stannat av. 
Efter några års lyckosamt arbete där avse
värda resultat uppnåtts har man på något 
år återvänt till ursprungsnivån eller i 
värsta fall en högre nivå. I dessa fall kan 
man med fog räkna med extra kostnader 
för utebliven driftoptimering. Dessa bru
kar dock aldrig redovisas. Kostnaderna 
för utebliven driftoptimering räknas lätt 
i miljontals kronor per år. n

Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utvecklingsfonder kan du kostnads-
fritt ladda hem skriften När resultat räknas – optimering av egen drift
verksamhet i offentliga fastighetsföretag i PDF-format. Skriften kan också 
beställas på webbutik.skl.se eller på Utveckling av fastighetsföretagande i offent-
lig sektor (UFOS) webbplats www.offentligafastigheter.se. Där finns ytterligare 
skrifter om energispararbete. 
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Det är viktigt med tydliga mål och beställningar när du 
anlitar en extern entreprenör. I skriften Energikrav vid 
driftentreprenad får du konkreta förslag och råd för hur 
du gör tydliga upphandlingar. 

att spara energi är ett viktigt arbete, både för miljön och den egna 
ekonomin. Politiska styrmedel styr allt tydligare mot minskad ener
gianvändning. EU har satt upp som mål att fastighetssektorn fram 
till 2020 ska minska sin relativa energianvändning med minst 20 
procent jämfört med 1995, sannolikt mer, och fram till 2050 minska 
den med 50 procent. För att uppnå dessa mål måste en fastighets
ägare, förutom att bygga nytt och renovera med energieffektiva 
metoder, även driva och förvalta sina fastigheter på energieffekti
vast möjliga sätt. Offentliga fastigheter ska dessutom visa vägen 
och ligga långt framme på området. 

samtidigt som kraven på energieffektivitet ökar så väljer allt fler 
offentliga fastighetsorganisationer att lägga ut sitt drift och energi
effektiviseringsarbete på externa driftentreprenörer. Energieffektivi
seringsarbetet i ett fastighetsbestånd ska fungera bra oavsett om det 
görs av en extern driftentreprenör eller med egen personal. Utred
ningar och utvärderingar som har gjorts visar dock att fastighetsor
ganisationer inte alltid är nöjda med driftentreprenörernas energief
fektiviseringsarbete. Däremot tycker man ofta att de gör ett bra jobb 
när det gäller de rent drifttekniska delarna.

Det är lätt att anta att bristen på 
energieffektiviseringsarbetet av entre
prenörerna beror på brist på kompe
tens och/eller engagemang, men det 
handlar snarare om att beställarna inte 
att satt tillräckligt tydliga mål eller gjort 
för vaga beställningar. Det ligger alltså i 
hög grad på beställarna på fastighetsor
ganisationen att energieffektiviserings
arbetet blir gjort på ett bra sätt. 

Neddragningar av personal i kombi
nation med begränsade interna resur
ser och kompetenser har i flera fall lett 

till att fastighetsägare initierat driftentreprenader utan att först ha 
tänkt igenom energifrågorna ordentligt. Likaså har många bestäl
lare i allt för hög grad litat på att standardtexterna i förfrågnings
underlag och bilagor ska vara heltäckande, och därför inte utnyttjat 
upphandlingens dynamik till att verkligen säkerställa att energief
fektiviseringsfrågorna kommer i fokus.

I skriften Energikrav vid driftentreprenad kartläggs och redovisas orsa
kerna till brister i driftentreprenörernas energieffektiviseringsar
bete. Här ges även konkreta förslag och råd på hur man kan komma 
till rätta med problemet. Det rör viktiga beståndsdelar som mål och 
strategiarbete, utformning av förfrågningsunderlag, upphandling 
och uppföljning av entreprenaderna.

Vi vill med skriften väcka insikt om hur viktig fastighetsägares 
och beställares interna mål och strategiarbete är för resultatet av 
en driftentreprenörs arbete, ge råd och riktlinjer inför upprättandet 
av förfrågningsunderlag, genomförandet samt uppföljningen av 
driftentreprenader. Det krävs också att beställarna får rätt förut
sättningar och har rätt kompetens för att kunna göra detta viktiga 
förarbete. Utan tydliga mål och rätt kompetens för arbetet kommer 
energieffektiviseringen inte att bli långsiktig och permanent. Det 
gäller oavsett om man väljer att anlita externa driftentreprenörer 
eller arbetar internt med egen personal. 

I Energikrav vid driftentreprenad ges förslag till förändrade rutiner 
så att energieffektiviseringsarbetet blir mer framgångsrikt. Det 
tjänar vi alla på! n

Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utvecklingsfonder 
kan du kostnadsfritt ladda hem skriften Energikrav vid drift
entreprenad i PDF-format. Skriften kan också beställas på 
webbutik.skl.se eller på Utveckling av fastighetsföretagande i 
offentlig sektor (UFOS) webbplats www.offentligafastigheter.se. 
Där finns ytterligare skrifter om energispararbete. 

Energikrav 
vid driftentreprenad
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Energikrav 



Komfortkyla har ökat kraftigt i Sverige un
der senare år. Om man ser till kyld yta i hela 
Sverige har den fördubblats mellan 1990 och 
2005. Enligt en studie av IVL Svenska Miljö
institutet beräknas kylbehovet för lokaler att 
tredubblas under den närmaste 30årsperio
den, vilket skulle påverka hela Sveriges behov 
av energi väsentligt.

Samtidigt som kylbehovet ökar är den 
politiska ambitionen att energibehovet i 
bostäder och lokaler ska minska med 20 pro
cent fram till 2020 och att den ska halveras 
fram till 2050.

Sverige deltar tillsammans med sju an
dra europeiska länger i EUprojektet ”Keep 
Cool”. Där har man introducerat begreppet 
”Sustainable summer comfort”. Det beskriver 
hur man ska uppnå en bra inomhuskomfort 
under sommaren med minimal energian
vändning och utan material eller ämnen med 
negativ miljöpåverkan, kort sagt – hållbar 
sommarkomfort.  Att fokusera på funktion 
istället för teknik måste vara utgångspunkten 
när man talar om strategier för komfortkyla.

att möta den ökade efterfrågan på komfort
kyla på ett genomtänkt och strategiskt sätt är 
viktigt. Orsaken till hög inomhustemperatur 

och komfortproblem måste analyseras ur flera 
olika aspekter, exempelvis vilken verksamhet 
som bedrivs, byggnadens konstruktion, miljö, 
teknik samt ekonomi. Att enbart installera 
en kylanläggning eller öka kyleffekten är inte 
en självklar lösning för att få bättre komfort. 
Onödigt höga kyleffekter kan dessutom ge 
upphov till andra problem i form av drag och 
kondens samt höga installations och drift
kostnader. 

Komfortkyla är ett aktuellt område för of
fentliga lokaler. Idag saknar många offentliga 
lokaler bra komfort sommartid och många 
som vistas och arbetar i lokalerna klagar på 
för höga temperaturer. Den offentliga sek
torn har dessutom ett särskilt stort ansvar 
eftersom alternativet att byta lokal i allmän
het inte finns för brukaren.  

Komfortkylan ökar också i nybyggnation. 
Som offentlig fastighetsägare är det viktigt 
att redan i planeringsstadiet fundera över 
vad det får för konsekvenser vad gäller drift, 
miljö och ekonomi.  En orsak till att komfort
kyla ökar i nybyggda fastigheter är den ökan
de användningen av värmepumpsteknik vars 
teknik på ett enkelt sätt möjliggör kylning. 

Att komfortkyla ökar i nya byggnader 
skapar även önskemål om samma standard 
i det befintliga fastighetsbeståndet. Om 
komfortkylan skulle byggas ut i samma ut
sträckning i befintlig bebyggelse skulle det 
leda till mycket stora investeringar, ökad 
energianvändning och ökade driftkostnader. 
De vinster man gör genom åtgärder för ener

gieffektivisering riskerar att ätas upp av den 
ökande användningen av kyla.

Det finns en stor risk att utbyggnaden 
av kyla i både befintliga och nya byggnader 
görs schablonmässigt och utan att man 
tänkt igenom det faktiska behovet eller vilka 
konsekvenser utbyggnaden leder till. Större 
vikt måste läggas på helhetslösningar för att 
uppnå en bra komfort inomhus under som
maren och samtidigt hålla nere effekt och 
energianvändning. Det gäller såväl nybygg
nation som befintliga fastigheter. 

Skriften Ta det kallt – strategier för komfort-
kyla redovisar strategier och ger konkreta 
tips och råd för att arbeta med komfortkyla 
på ett hållbart sätt.  Bland annat redovisas en 
strategi för att få långsiktigt hållbar termisk 
sommarkomfort med brukaren i centrum. 
Den består av följande tio steg: 

  1.   Kom överens om vilket termiskt klimat 
som ska gälla på sommaren

  2.  Utnyttja byggnadens läge för att mini
mera kylbehovet

  3. Använd effektiva solskydd
  4.  Utnyttja byggnadens speciella egenska

per, konstruktion och planlösning för att 
minimera kylbehovet

  5.  Minimera värmetillförsel från belysning 
och apparater

  6.  Utnyttja möjligheterna att själv påverka 
termisk komfort inomhus

  7.  Använd frikyla för att föra bort värme 
från byggnaden

  8.  Utnyttja miljövänlig kylproduktion om 
passiva åtgärder och frikyla inte räcker

  9.  Använd effektiv konventionell kylteknik
10.  Utbilda brukare och driftpersonal så att an

läggningen kan drivas optimalt över tiden.

I skriften redogörs vad som är viktigt att 
tänka på i varje steg. n

Ta DET KaLLT 
Strategier för komfortkyla
Hur kan du få komfortkyla inomhus både 
på sommaren och vintern? redan i plane-
ringsstadiet är det viktigt att fundera över 
det. skriften Ta det kallt – strategier för kom
fortkyla ger dig konkreta tips och råd.

” att fokusera på funktion istället för teknik måste vara ut-

gångspunkten när man talar om strategier för komfortkyla.”→20



Ta det kallt 
– Strategier för komfortkyla

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utvecklingsfonder kan 
du kostnadsfritt ladda hem skriften Ta det kallt – strategier för 
komfortkyla i PDF-format. Skriften kan också beställas på webbutik.
skl.se eller på Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor 
(UFOS) webbplats www.offentligafastigheter.se. Där finns ytterligare 
skrifter om energispararbete. 

Ta DET KaLLT 
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Belysning står för en tredjedel av de offentliga lokalernas elanvänd
ning. En förklaring till den höga andelen är att belysningsarmatu
ren ofta är minst 20 år gammal, men det här går att förändra och 
förbättra. Under de senaste decennierna har utvecklingen mot en
ergieffektivare produkter för belysning varit enorm. En anläggning 
som byggs idag med modern teknik förbrukar bara 20–25 procent 
av vad motsvarande belysning gjorde för 25 år sedan.

I skriften Belysningsguiden – modern effektiv belysning i offentliga 
verksamhetslokaler får du bred information om ny och effektiv be
lysningsteknik samt flera goda exempel på moderna belysningslös
ningar. Vi hoppas att du tar del av skriften och att det resulterar i att 
inventeringar kommer till stånd, program utarbetas och att projekt 
genomförs som leder till bättre belysning med lägre energiförbruk
ning. Åtgärderna för att spara el genom att åtgärda belysningen är 
nämligen ofta enkla att genomföra och i många fall klart lönsamma. 
Detta gäller särskilt i äldre anläggningar som är 15–20 år gamla eller 
mer. När man genomför besparingsåtgärder leder detta dessutom 
ofta till bättre belysning. Åtgärderna brukar också påverka männis
kors attityder positivt och leda till ökad benägenhet att hushålla med 
energi. Staten, landstingen och kommunerna har ett ansvar när det 
gäller att effektivisera sin verksamhet. Kan man med enkla åtgärder 
minska sin energiförbrukning, sänka sina kostnader och förbättra 
miljön för personal och medborgare ska man göra det.

ny effektiv belysning som minskar elförbrukningen ger inte bara 
sänkta elkostnader, utan medför också positiva miljöeffekter. Elmark

naden är idag global och hög elförbrukning hos oss 
innebär ökade utsläpp från exempelvis koleldade 

kraftverk i Mellaneuropa. En allmän minsk
ning av energikonsumtionen är 

dessutom nödvändig för att nå 
uppsatta miljömål. 

Trots goda besparings
möjligheter sker energi

åtgärder för belysningar idag inte särskilt medvetet utan initieras 
ofta av andra åtgärder. Skälen till att bygga om belysningen är ofta 
att lokalen behöver en allmän uppfräschning, att lokalen får ändrad 
användning eller att belysningen är så nedgången att den kan bli en 
arbetsmiljö eller brandfara. 

Men för att för att fullt ut utnyttja de möjligheter till besparingar 
som finns i befintlig belysning krävs någon form att arbetsplan. 
Det är också lämpligt att det finns en person med ett övergripande 
ansvar. Ges inte arbetet tillräcklig prioritet är det stor risk att inget 
händer och att de åtgärder som eventuellt genomförs kommer att 
styras av andra faktorer än att spara energi och få en bra belysning. 

När man beslutat att inleda ett systematiskt arbete med att 
minska energiförbrukningen för belysning kan detta lämpligen ske 
i följande steg:

→  Inventering
→  Analys
→  Prioritering
→  Planering
→  Upphandlings- och genomförandeplan
→  Uppföljning

Givetvis går de olika punkterna in i varandra. Exempelvis behövs 
någon form av planering för att man ska kunna kostnadsberäkna 
och prioritera. Om de personella resurserna inte räcker till, eller om 
man anser att den egna kompetensen är för låg, bör man inte tveka 
att anlita någon extern kraft, till exempel elkonsult, belysningskon
sult eller energikonsult. Samtliga dessa steg beskrivs på ett peda
gogiskt sätt i Belysningsguiden – modern effektiv belysning i offentliga 
verksamhetslokaler. 

Effektiv offentlig belysning

                ”  Åtgärderna för att spara el genom 
att åtgärda belysningen är nämli-
gen ofta enkla att genomföra och i 
många fall klart lönsamma.”

→

Med ny och modern belysningsteknik kan du förbättra energian-
vändningen i de offentliga lokalerna. I skriften Belysningsguiden 
 modern effektiv belysning i offentliga verksalmhetslokaler kan du 
läsa mer om goda exempel och få information om olika belys-
ningslösningar. 

BELySNiNgSguiDEN
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Vad är det då för typ av åtgärder som krävs för att spara el från 
belysning? Framförallt handlar det om uppnå en effektivare belys
ning genom att använda ny teknik. Nya effektiva ljuskällor är min
dre, ger mer ljus och oftast med högre kvalitet på ljuset. Energibe
sparingen kan uppgå till närmare 80 procent. 

Även armaturen behöver uppgraderas. I äldre armaturer skärmades 
ljuset av med raster eller stängdes in med plastkupor och täta bländ
skydd. Moderna armaturer använder högeffektiva reflektorer för att 
styra ljuset.

Lysrör och många andra lampor behöver förkopplingsdon för att 
fungera. Förr användes elektromagnetiska drosslar som idag har er
satts med elektroniska komponenter. Förutom en energibesparing i 
storleksordningen 20–25 procent får man ett flimmerfritt ljus med 
högre kvalitet.

För att ytterligare spara energi kan belysningen anpassas till 
behovet genom olika slags styrsystem. Vanligast är system som reg
lerar lampbelysningen efter tillgången på dagsljus och system som 
dämpar eller släcker belysningen när ingen vistas i lokalen. Bespa
ringspotentialen varierar med typ av lokal. Överslagsmässigt bru
kar man uppskatta möjligheten att spara till cirka 30 procent med 

respektive system. Närvarodetektering i befintliga lokaler innebär 
stora möjligheter till besparing med små investeringar och kort 
återbetalningstid.

I Belysningsguiden – modern effektiv belysning i offentliga verk-
samhetslokaler kan du läsa mer om vad som gör er belysning mer 
energieffektiv. Förutom goda råd finns artiklar om hur andra 
offentliga fastighetsägare har gått till väga för att hitta bra belys
ningslösningar.  n

Effektiv offentlig belysning

Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utvecklingsfonder kan du kostnads-
fritt ladda hem skriften Belysningsguiden – modern effektiv belysning i 
offentliga verksamhetslokaler i PDF-format. Skriften kan också beställas 
på webbutik.skl.se eller på Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor 
(UFOS) webbplats www.offentligafastigheter.se. Där finns ytterligare skrifter om 
energispararbete. 
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alla offentliga byggnader, med få undantag, ska energideklareras. 
Det skulle ha skett senast den 31 december 2008. Trots det är nära 
hälften av byggnaderna i offentlig sektor inte energideklarerade 
än. Boverket konstaterar dessutom att endast 56 procent av dekla
rationerna innehåller åtgärdsförslag. De vanligaste åtgärderna som 
föreslås är dessutom enkla åtgärder som exempelvis reglering av 
inomhustemperatur eller byte till snålspolande armaturer. 

Det finns alltså fortfarande anledning att beskriva goda exempel 
och att ge tips och råd vid genomförandet av energideklarationer. 
De organisationer som har deklarerat först kan bidra med viktiga 
erfarenheter till de som ännu inte kommit igång. Skrifterna Något 
att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklara-
tioner och Mer nytta av energideklarationer – erfarenheter från offentliga 
fastighetsägare lyfter fram bra exempel från offentliga fastighetsä
gare som har energideklarerat. Skrifterna beskriver hur man kan 
arbeta med energideklarationer på ett framgångsrikt sätt och få mer 
nytta av energideklarationerna. 

Att energideklarera sin byggnad är ett lagkrav, som baseras på 
ett EUdirektiv. Det övergripande syftet är att det ska leda till en

ergieffektiviseringar, vilket i sin tur ska leda till att den negativa 
klimatpåverkan minskar och att mängden importerad energi till 
EU minskar. Det är också lag på att deklarationen ska utföras av en 
certifierad energiexpert. Innehållet i deklarationen är däremot inte 
specificerat i detalj och inte heller hur en deklaration och eventuell 
besiktning ska gå till. Erfarenheten visar att för att få ut så mycket 
som möjligt av sin energideklaration gäller det att vara en aktiv och 
kunnig beställare och fastighetsägare. Energideklarationen blir då 
ett viktigt verktyg i arbetet med energieffektivisering. 

Både politiker och fastighetsägare till offentliga lokaler bör 
arbeta strategiskt och med en tydlig målsättning med energide
klarationerna. Utan ett uttalat mål blir energideklarationen oftast 
ett dokument som enbart visar att man klarat lagkravet. I många 
fall finns uttalade politiska ambitioner om sänkt energianvänd
ning. I arbetsprocessen bör man fundera på hur arbetet ska orga
niseras och resultaten sammanställas för att bäst visa vägen för 
en fortsatt politisk process för en energieffektivare byggnadsför
valtning.

Skriften Mer nytta av energideklarationer – erfarenheter från of-
fentliga fastighetsägare innehåller intervjuer med flera offentliga 
fastighetsägare. Deras viktigaste råd för att få stor nytta av energi
deklarationerna är följande: 

→   Tänk igenom ditt syfte med energideklarationerna och dra 
nytta av dem.

→   Ta fram bra underlag till deklarationen i god tid.
→   Delta aktivt som fastighetsägare, ta fram underlag, var med vid 

platsbesök och kräv genomgång av resultat på plats.
→   Definiera vad du menar med kostnadseffektiv åtgärd.
→   Bestäm hur deklareringen ska genomföras, hänvisa till metodik 

eller kräv att energiexperten anger detta.
→   Beställ inte bara en energideklaration, utan specificera dina 

krav i upphandlingen.
→   Begär referenser på rapporter från energiexperten och bedöm 

hur åtgärder är beskrivna samt hur lätt det är att förstå resul-
taten. n

                ”  De organisationer som har  
deklarerat först kan bidra med 
viktiga erfarenheter till de som 
ännu inte kommit igång.”

→

Energi-
deklarera
så energideklarerar du på bästa sätt

Mer än hälften av byggnaderna i offentlig sektor har inte energide-
klarerats trots att det skulle ha gjorts senast år 2008. Är du en av 
dem? som hjälp på vägen får du här tips och råd på vad du ska tänka 
på när du energideklarerar. 

24



Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utvecklings-
fonder kan du kostnadsfritt ladda hem skrifterna Något 
att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten 
inför energideklarationer och Mer nytta av energi
deklarationer – erfarenheter från offentliga fastig
hetsägare i PDF-format. Skrifterna kan också beställas 
i tryckt format på webbutik.skl.se eller på Utveckling av 
fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) webbplats 
www.offentligafastigheter.se. Där finns ytterligare skrifter 
om energispararbete. 
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Offentliga fastighetsföretag är oftast bra på att ställa detalj och 
funktionskrav vid beställning av byggnader. Däremot brister det 
när de ska följa upp de levererade funktionerna och vid kontrol
lerna av att de har fått den prestanda de har köpt. Det finns tyvärr 
allt för många exempel på detta, inte minst när det gäller energikrav 
och energiprestanda i byggprocessen. Det finns mycket som kan 
förbättras när det gäller att systematiskt följa upp funktioner och 
kvalitet både i nybyggnation och i befintligt bestånd. 

Orsaken till att uppföljningen är dålig beror på flera saker, bland 
annat:

→   Hela byggprocessen från program till färdig anläggning är kom-
plicerad och de rent tekniska aspekterna utgör endast en del.

→   Processen kan pågå under flera år, förutsättningar förändras, 
ansvariga slutar etcetera.

→   Det finns brister i kommunikationen mellan olika aktörer och 
processetapper.  Återkoppling sker sällan. 

→   Det är svårt att kvantifiera kvaliteten för en hel byggnad med 
en mängd olika funktioner. Begreppet energiprestanda som 
kWh/kvadratmeter är ofta ett alldeles för grovt mått för kom-
plexa anläggningar med olika verksamheter som dessutom 
varierar över tiden. 

→   Systemet för tillsyn och kontroll enligt plan- och byggla-
gen brister. Den kommunala granskningen och byggherrens 
granskning överlappar varandra och har lett till oklara ansvars-
förhållanden. 

→   För att byggnadsarbeten, som kräver bygganmälan, ska få på-
börjas ska byggherren utse en eller flera kvalitetsansvariga. 
Den kvalitetsansvariga ska bland annat se till att kontrollpla-
nen följs. Detta system har inte fungerat så bra i praktiken, då 
den kvalitetsansvarigas roll är oklar och byggnadsnämndernas 
resurser att utöva tillsyn över byggandet är otillräckliga. 

att inte göra en uppföljning av energikraven i byggprocessen kan 
dock leda till negativa konsekvenser, som dåligt inomhusklimat och 
onödigt höga driftkostnader. 

Att sätta en byggnads livslängd till minst 100 år är ingen över
drift. Brister i form av otätheter, dålig isolering och konstruktions
lösningar med onödiga köldbryggor kan mycket väl finnas under 
byggnadens hela livslängd. Det är naturligtvis omöjligt att göra en 
långsiktig kalkyl vad gäller energipriser och räntor, men man måste 
ändå göra en jämförelse för att bedöma storleksordningen och som 
underlag för val av olika lösningar.

Om en byggnad på 10 000 kvadratmeter har en ofrivillig ventila
tion på 0,1 omsättning på grund av otätheter, vilket inte är ovan
ligt, kan detta ge upphov till en ökad energikostnad per år på cirka 
110 000 kronor om vi sätter energipriset till 1 krona/kWh. Då har vi 
inte tagit hänsyn till eventuella köldbryggor, bristande solavskärm
ningar och dålig värmeisolering. Är det ett rimligt pris för slarvigt 
genomförande? Vem vill betala det? Vem kommer att betala det? 

arbetet med uppföljning kommer initialt att kosta mer pengar än 
normalt. Men om man ser till alternativet, det vill säga vad bris
terna i energiuppföljningen kostar, så är det ändå en vinst. Energi
kostnaderna för olika brister i klimatskärmen och tekniska instal
lationer kan bli avsevärda, förutom termiska komfortproblem som 
i sig kan leda till mycket höga kostnader i form av minskad produk

Många förbättringar kan göras när det gäller uppföljning av energikrav och energiprestanda i 
nybyggnation och befintliga offentliga byggnader. I skrifterna Hela vägen fram – uppföljning av 
energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm – att ställa krav och följa upp kan du läsa mer 
om metoder och rutiner för uppföljning av byggnadstekniska energikrav.

                ” att inte göra en uppföljning av 
energikraven i byggprocessen kan 
leda till negativa konsekvenser.”

→

följa uppVikten aV att
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följa uppVikten aV att

tivitet och ohälsa. Detta gäller, såväl sommar som vinter, med alltför 
höga temperaturer, för låga temperaturer, drag med mera. Bristande 
komfort har dessutom ett pris i form av minskad arbetsprestation, 
ökad frånvaro, avbrott i arbetet, arbetstidens längd, arbetets kvalitet 
med mera. 

För att komma till rätta med detta krävs verktyg för uppföljning och 
verifiering av de energikrav som har ställts på byggnaden och dess 
klimatskal, men det måste också finnas personer som är ansvariga 
för energiuppföljningen. 

I skrifterna Hela vägen fram – uppföljning av energikrav i byggpro-
cessen och Bättre klimatskärm – att ställa krav och följa upp beskrivs 
metoder och rutiner för uppföljning av byggnadstekniska energi
krav. Där redovisas vilka moment som är avgörande för att lyckas i 
ett processperspektiv och det ges exempel på konkreta verktyg och 
checklistor. Ta del av dessa och låt inte brister i byggprocessen leda 
till onödiga kostnader. n

Bättre klimatskärmAtt ställa krav och följa upp

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (Ufos)

I denna skrIft kan du läsa om metoder och rutIner för uppföljning av 

byggnadstekniska energikrav. det finns skäl att ställa höga krav på energiprestanda 

när det ska byggas nytt. dessa krav behöver kontrolleras och följas upp, vilket leder 

till frågeställningar om kostnader, hinder och möjligheter. dessa frågeställningar 
diskuteras i denna skrift. därutöver kan du tillgodogöra dig erfarenheter om vad som 

krävs för att klara uppföljning, provning och kontroll av klimatskärmen. skriften vänder 

sig till projektledare och energiansvariga i byggprocessen. den kan också användas 

som utbildningsmaterial för verksamma som behöver mer kunskap om energikrav och 

klimatskärm.

skriften har tillkommit och finansierats genom samarbetsprojektet Utveckling av 
fastighetsföretagande i offentlig sektor (Ufos). stöd har även getts från statens 
energimyndighet. skriften är en del av Ufos energibibliotek.

rapporten beställs på www.skl.se/publikationer  eller på tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40.isBn: 978-91-7164-530-2

Bättre klimatskärmAtt ställa krav och följa upp

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (Ufos)
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Mer information
Om din organisation är med i någon av våra utvecklingsfonder 
kan du kostnadsfritt ladda hem skrifterna Hela vägen fram 
– uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre 
klimatskärm – att ställa krav och följa upp i PDF-format. 
Skrifterna kan också beställas på webbutik.skl.se eller på Utveck-
ling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) webbplats 
www.offentligafastigheter.se. Där finns ytterligare skrifter om 
energispararbete. 
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Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS)

vi gör offentlig sektor till en effektivare sektor. 
UFOS står för Utveckling av fastighetsföretagande 
i offentlig sektor. Vi bedriver gränsöverskridande 
utvecklingsprojekt som effektiviserar och förbättrar 
förvaltningen av våra gemensamma fastigheter. 
Projekt som inte bara gynnar oss själva utan också 
kan hjälpa och vägleda många fler. Bakom UFOS står 
Sveriges Kommuner och Landsting, Fortifikationsverket, 
Akademiska Hus, Samverkansforum genom Statens 
fastighetsverk och Specialfastigheter. Samtliga 
organisationer finns representerade i UFOS 
ledningsgrupp.

I den här tidningen finns några av våra skrifter i 
kortformat. Om du vill fördjupa dig mer finns en mellan-
version i digital form på www.energibiblioteket.se. 
Vill du ha tillgång till hela vår kunskapsbank med 
djupare information i alla skrifter som vi har gett ut 
genom åren kan du läsa dem på webbutik.skl.se eller 
offentligafastigheter.se.

Läs gärna mer om oss på offentligafastigheter.se


