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Offentliga fastigheter
Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner 
kvadratmeter lokalyta. De fastighetsorganisationer som hanterar förvaltningen 
av dessa byggnader har som uppgift att ge maximalt stöd till den offentliga 
sektorns kärnverksamheter och att hålla dem med lokaler och service som  
har rätt kvalitet till lägsta kostnad. UFOS (Utveckling av fastighetsföretagande  
i offentlig sektor) bedriver utvecklingsprojekt som ger offentliga  
fastighets  förvaltare verktyg att effektivisera fastighets företagandet och 
att höja kvaliteten för hyresgästerna. Bakom UFOS står Sveriges Kommuner 
och Landsting, Fortifikationsverket, Akademiska Hus och Samverkansforum 
för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och 
Specialfastigheter. 

Sedan 2004 deltar även Energimyndigheten för att särskilt stötta  
projekt som syftar till energieffektivisering och minskad miljöbelastning i 
fastighets företagandet. Denna satsning går under namnet UFOS Energi. UFOS 
energisamarbete har hittills resulterat i ca 30 publikationer, både handböcker 
och idéskrifter, i något som kallas för Energibiblioteket. Syftet med detta 
är att ta fram goda exempel från offentliga fastighetsägare och att visa på 
praktiska verktyg. Se Energibiblioteket som en verktygslåda – den självklara 
startpunkten för dig som arbetar med energifrågor! 

Mer information hittar du på www.offentligafastigheter.se.
Där kan du även beställa denna och andra skrifter.
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Förord
Frågan om energi och miljö är komplicerad och ständigt aktuell i alla 
fastighetsorganisationer. En viktig del i arbetet är att hålla organisationen 
och inte minst ledningen engagerad, något som ofta är lättare sagt än gjort. 
Ett sätt att lyfta frågan och skapa rutiner för ett kontinuerligt och uthålligt 
energi- och miljöarbete är att införa ett energiledningssystem.

För att i uppmuntra arbetet med den här typen av frågor är det viktigt 
att ha en tydlig rolluppdelning så att alla vet vad de ska göra. Detta innebär 
också att skapa tydliga rutiner vilket i sin tur ökar möjligheterna att höja 
kvaliteten i arbetet. Slutligen är det viktigt att utvärdera och återkoppla på 
det arbetet man utför så att man i organisationen vet om det blir som man 
tänkt. Detta är aspekter som ett energiledningssystem kan hjälpa till med.

I den här skriften kan du läsa om vad ett energiledningssystem är, vad 
det innebär att införa ett och hur man kan göra det. Du kan också läsa om 
ett antal organisationer som infört ett energiledningssystem eller är i pro-
cessen att göra det. 

Skriften har initierats och finansierats av Utveckling av fastighetsfö-
retagande i offentlig sektor (UFOS). Här ingår Sveriges Kommuner och 
Landsting, Akademiska Hus, Fortfikationsverket samt Samverkansforum 
för statliga byggherrar och förvaltar genom Statens fastighetsverk och 
Specialfastigheter. Detta projekt har också stöttats ekonomiskt av Energi-
myndigheten.

Skriften är författad av Sandra Holmström, Bengt Dahlgren Stockholm 
AB. Till sin hjälp har författaren haft en styrgrupp som medverkat i arbetet, 
bistått med material och lämnat värdefulla synpunkter. Styrgruppen har 
bestått av Margot Bratt, Energimyndigheten genom K-Konsult; Cecilia 
Hogell och Sylvain Rodriguez, Micasa fastigheter; Jan Högberg, Östersunds 
kommun; Anders Johansson, Region Skåne; Jakob Odeblad, Västerbottens 
läns landsting och Johan Tjernström, Akademiska hus.

Felix Krause och Magnus Kristiansson, Sveriges Kommuner och Lands-
ting, har varit projektledare.

Stockholm i juni 2015
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Sammanfattning
Ett energiledningssystem beskriver hur en organisation systematiskt ska 
arbeta för att ständigt förbättra sin energiprestanda. Med tydliga mål, en 
konkret handlingsplan och regelbunden uppföljning får organisationen 
ett effektivt verktyg för att minska fastigheternas energianvändning, 
driftkostnad och miljöpåverkan. Energiledningssystemet är uppbyggt 
enligt PDCA-metodiken (Plan, do, check, act), en cyklisk process med 
faserna: planera, genomföra, följa upp och förbättra. Den cykliska proces-
sen innebär att organisationen ständigt måste förbättra sitt energiarbete. 
Denna skrift beskriver hur offentliga fastighetsorganisationer använder 
energiledningssystem som verktyg för att höja energiprestandan i sitt 
fastighetsbestånd. Syftet med skriften är att sprida erfarenheter om hur 
man kan arbeta kontinuerligt med energifrågor i offentliga fastighetsorga-
nisationer.

Till grund för skriften ligger en genomgång av befintliga energiled-
ningssystem hos fem utvalda offentliga fastighetsorganisationer. Dessa 
har antingen certifierat sig enligt den internationella energiledningsstan-
darden ISO 50001 eller byggt upp ett energiledningssystem som innehål-
ler delar av ett certifierat energiledningssystem. Gemensamt för organisa-
tionerna är att de arbetar systematiskt med energi.

Energiledningsstandarden ISO 50001 bidrar certifieringssystemets 
krav på externa och interna revisioner till att systemet hålls levande och att 
arbetet drivs framåt vilket minskar risken för att systemet bara blir en pap-
persprodukt. Fastighetsorganisationen får också ett kvitto på att systemet 
fungerar. Certifieringens krav på att energiledningssystemet ska granskas 
av högsta ledningen vid planerade intervall vilket tvingar upp energifrågan 
på ledningsnivå och kravet på att det ska finnas tillräckligt med resurser 
för att uppfylla målen gör att organisationen lättare beviljas medel för 
energiåtgärder. En annan fördel är att energiledningssystemet skapar mö-
tesstrukturer som annars inte skulle existera, vilket förbättrar samarbetet 
mellan nyckelpersoner i organisationen.
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Nedan redovisas exempel på det systematiska arbetssätt som är gemen-
samt för organisationerna och som bidragit till att höja energiprestandan i 
fastigheterna. 

 Organisationerna har låtit utföra energikartläggning av fastighets-
bestånden och kartläggningarna ligger till grund för konkreta energi-
handlingsplaner. 

 Energimöten äger rum regelbundet i olika konstellationer och på olika 
nivåer inom organisationerna. På fastighetsnivå genomförs energimöten 
månadsvis för att gå igenom byggnadernas energiprestanda, analysera 
avvikande energianvändning samt föreslå åtgärder. På övergripande nivå 
fastställer en styrgrupp energistrategier och energimål. Efterlevnaden 
rapporteras regelbundet till styrgruppen och beslut tas om vilka 
föreslagna energiåtgärder som ska genomföras. 

 I varje organisation finns minst en energisakkunnig som driver och 
samordnar energiarbetet samt förvaltar energiledningssystemet. 
Energisakkunniga befinner sig högt upp i organisationen i samtliga 
fastighetsorganisationer.

 Organisationerna har upprättat rollbeskrivningar som tydliggör ansvaret 
för energiarbetet inom alla delar i organisationen.

 Energicoacher kompetensutvecklar driftpersonal inom energimätning, 
analys och driftoptimering.

 Tekniska system/objekt är väl dokumenterade i en fastighetsdatabas 
och arbetsordrar genereras per automatik då det är dags för tillsyn och 
skötsel. Checklistor följer med ronderingsprotokoll för att säkerställa 
att tillsyn och skötsel utförs på rätt sätt oavsett driftpersonalens 
kompetensnivå vilket ökar förutsättningarna för optimal drift.

 Organisationerna har skapat system och tillsatt resurser för att följa 
upp driftentreprenörer och deras bidrag till energieffektiv drift av 
anläggningarna.

 Hela underhållsbehovet kartläggs med jämna intervall oavsett om 
det finns medel för att genomföra alla åtgärder, och i samband med 
budgetering av underhållsåtgärder beaktas den merkostnad som 
energieffektivisering kan medföra. Detta minskar risken för att tekniska 
system i byggnaden blir eftersatta och ineffektiva. 

 Vid om- och nybyggnadsprojekt finns rutiner för att tidigt anta 
projektspecifika energimål samt budgetera för eventuella åtgärder. 
Organisationerna har upprättat projekteringsanvisningar som även 
omfattar styrande energikrav, och energisamordnare anlitas för att styra 
och följa upp antagna energimål och energikrav genom byggprocessen.
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Enligt fastighetsorganisationerna tar det tid att bygga upp ett energiled-
ningssystem och det är viktigt att välja rätt tidpunkt för införandet så att 
uppbyggnaden inte sker mitt i en omorganisation. Tänk även på att syste-
met ska vara enkelt och att ribban inte ska ligga för högt från början. Alltför 
tuffa mål, alltför många aktiviteter i handlingsplanen och långa rutinbe-
skrivningar kan lätt minska engagemanget. Personalen måste känna att de 
uppfyller delar av systemet för att bli motiverade att fortsätta. Att engagera 
personalen tidigt i framtagandet av energiledningssystemet kan bidra till 
att skapa delaktighet och bidrar till att systemet blir levande och efterlevs 
i större omfattning. När systemet väl är infört är det viktigt att återkom-
mande lyfta upp resultat och mervärden som systemet bidragit till samt 
gemensamt fira framgångar för att skapa ytterligare engagemang. 

Alla de fem fastighetsorganisationer som har intervjuats är överens om 
att deras systematiska energiarbete och energiledningssystem bidragit till 
minskad energianvändning. Förutom minskad energianvändning anser 
fastighetsorganisationerna att systemet har bidragit till högre resurseffek-
tivitet, kompetenshöjning hos personalen, bättre intern kommunikation, 
färre klagomål från hyresgäster, lägre kostnader för felavhjälpande under-
håll samt positiv värdeutveckling på fastigheterna.



1
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1 Inledning
Denna skrift beskriver hur offentliga fastighetsorganisationer 
använder energiledningssystem som verktyg för att höja en-
ergiprestandan i fastighetsbeståndet samt för att skapa och 
bibehålla engagemang för energiarbetet i organisationen. 

Syftet med skriften är att sprida erfarenheter av energiledningssystem till 
andra fastighetsorganisationer som funderar på att införa energilednings-
system eller certifiera energiledningssystemet enligt den internationella 
standarden ISO 50001. 

Till grund för skriften ligger en kartläggning av befintliga energiled-
ningssystem hos följande fem offentliga fastighetsorganisationer:  

 Regionservice Skåne, fastighetsdivisionen.
 Östersunds kommun, teknisk förvaltning, fastighetsenheten.
 Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
 Västerbottens läns landsting, fastighet.
 Akademiska Hus, Region Stockholm.

De offentliga fastighetsorganisationer som medverkar i denna skrift 
arbetar systematiskt med energieffektivisering och har nått framgångar i 
sitt energiarbete. De har antingen certifierat sig enligt den internationella 
energiledningsstandarden ISO 50001 eller byggt upp ett energilednings-
system som innehåller delar av ett certifierat energiledningssystem. 

Nyckelpersoner inom fastighetsorganisationerna har intervjuats och 
respektive fastighetsorganisations energiledningsrutiner, mallar, checklis-
tor, verktyg och redovisande dokument har granskats. 

Drivkrafterna för att arbeta systematiskt med energifrågor är flera. 
Kraftig energiprisutveckling och styrande energimål på europeisk, natio-
nell och lokal nivå är några. 
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Ekonomi – stigande energipriser och höga  
drift kostnader

Energipriserna har ökat kraftigt under hela 2000-talet. Ökade bränslepriser 
och skatter på energi är huvudorsakerna till de stigande priserna. Stigande 
energipriser ger ökade driftkostnader och idag utgör kostnaden för energi 
ca 15 % av fastighetsorganisationens totala omsättning vilket driver på 
energieffektiviseringsarbetet. Låga reala räntor och höjda energipriser 
motiverar energiåtgärder i allt större utsträckning. 

 Real energipris- och ränteutveckling

KÄLLA: BENGT DAHLGREN AB

DIAGRAM 1 • Energiprisutveckling och ränteutveckling.
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Styrande energimål
2008 antog EU ett klimat- och energipaket med mål som sträcker sig till 
2020. Dessa mål är styrande för energi- och klimatpolitiken i Europa. 
Sverige ska till år 2020 ha minskat energianvändningen med minst 20 
procent jämfört med år 2008, utsläppen av växthusgaser ska ha minskat 
med 40 % jämfört med 2008 och andelen förnybar energi ska utgöra minst 
50 procent till år 2020.

 Energi- och klimatmål 2020

Sverige EU
Andel förnybar energi 50 % 20 %

Minskad energianvändning 20 % 20 %

Minskade utsläpp av växthusgaser 40 % 20 %

TABELL 1 • Energi- och klimatmål i Sverige och EU.

Under 2014 antog EU 2030-mål där parlamentet beslutade att växthusga-
ser ska minskas med 40 %, energianvändningen med 27 % och att 27 % av 
all energi ska vara förnybar. Sveriges riksdag har i skrivandets stund inte 
beslutat om några 2030-mål.

Sveriges riksdag har antagit sexton mål för miljökvalitet. Arbetet med 
att uppnå miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpo-
litiken. Energiproduktionen påverkar nästan alla miljömål på olika sätt 
vilket gör att effektiv energianvändning, med minskad energiproduktion 
som följd, bidrar till att uppfylla målen.1

Europakommissionen lämnade ett förslag till nytt energieffektivise-
ringsdirektiv i juni 2011. Direktivet (2012/27/EU) trädde i kraft den 5 
december 2012 och ska i huvudsak vara genomfört i medlemsstaternas 
lagstiftning senast 5 juni 2014. 

1. http://www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-
Sverige-och-EU/.
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Enligt artikel 5.7 ska medlemsstaterna uppmuntra offentliga organ, 
även på regional och lokal nivå, att:

 anta en energieffektivitetsplan som innehåller specifika mål och åtgärder 
för energibesparing och energieffektivitet,

 införa ett energiledningssystem, inklusive energikartläggningar som en 
del av planens genomförande2.

De medverkande fastighetsorganisationernas ledningsgrupper har antagit 
styrande energimål. Målen är olika formulerade, men handlar i stort om 
minskad energianvändning, fossilbränslefri försörjning och miljöklass-
ning. Målen följer inte årtalen i Sveriges klimat- och energimål. Några or-
ganisationer har som mål att en viss specifik energianvändning ska uppfyl-
las till ett visst årtal, respektive fastighetsorganisations styrande energimål 
redovisas i kapitel 4 ”Fastighetsorganisationer som infört system”

Läsanvisningar

Skriften behandlar följande:

Kapitel 1
 bakgrund, syfte och uppdrag samt skriftens disposition,
 drivkrafter för att arbeta strukturerat med energieffektivisering och 

energibesparing.

Kapitel 2
 fördelar med energiledningssystem,
 skillnader mellan miljöledningssystem och energiledningssystem,
 beskrivning av energiledningssystem och standarden ISO 50001,
 energiledningssystem och arbetet med miljöcertifiering av byggnader.

Kapitel 3
 utmaningar hos fastighetsorganisationer som saknar 

energiledningssystem,
 exempel på energiledningsrutiner och verktyg som skapat ett 

systematiskt energiarbete i fastighetsorganisationerna.

2. https://www.notisum.se/rnp/eu/fakta/..%5Clag%5C312L0027.htm.
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Kapitel 4
 processen för införande av energiledningssystem hos de utvalda 

fastighetsorganisationerna.

Kapitel 5
 erfarenheter och tips för att komma igång,
 områden med förbättringspotential hos de organisationer som infört 

energiledningssystem.



2
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Energilednings
system
Detta kapitel beskriver hur ett energiledningssystem är upp-
byggt, vilka fördelar ett certifierat energiledningssystem kan 
leda till, vilka skillnader som finns mellan miljöledningssyste-
met ISO 14001 och ISO 50001 samt hur energiledningssystem 
kan användas för att uppfylla kriterier i ett miljöcertifierings-
system för byggnader.

Ett energiledningssystem beskriver hur en organisation systematiskt ska 
arbeta för att ständigt förbättra sin energiprestanda. Med tydliga mål, en 
konkret handlingsplan och regelbunden uppföljning får organisationen 
ett effektivt verktyg för att minska energianvändningen, driftkostnaderna 
och sin miljöpåverkan. Energiledningssystemet är uppbyggt enligt PDCA-
metodiken, en cyklisk process med faserna: planera, genomföra, följa upp 
och förbättra. Den cykliska processen innebär att organisationen måste 
förbättra sitt energiarbete kontinuerligt. Energiledningssystemet kan an-
vändas fristående, men det går också utmärkt att integrera med befintliga 
ledningssystem, t ex ISO 9001 och ISO 14001. 2011 publicerades en inter-
nationell standard för energiledningssystem, ISO 50001. Det är innehållet 
i energilednings-standarden ISO 50001 som denna skrift refererar till.
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Nedan beskrivs faserna i energiledningsprocessen övergripande: 

FIGUR 2. PDCA-cykeln.

Fördelar med energiledningssystem
De fastighetsorganisationer som intervjuats i den här skriften och som har 
ett certifierat energiledningssystem enligt energiledningsstandarden ISO 
50001rekommenderar även andra organisationer att göra det, och anled-
ningarna är flera. De som intervjuats anser att alla delar i energilednings-
standarden är viktiga och det är få krav i systemet som inte skapar nytta. 
Alla medverkande fastighetsorganisationer är överens om att ett systema-
tiskt energiarbete likt det som presenteras i energiledningsstandarden 
ISO 50001 har bidragit till minskad energianvändning, men hur stor del 
av energibesparingen som kan härledas till energiledningssystemet är 
omöjligt att säga. Nedan presenteras några av de fördelar som systemet och 
certifieringen genererat hos de deltagande fastighetsorganisationerna.

Förbättra
I förbättringsfasen rapporteras 
måluppfyllelsen till fastighets-
organisationens ledningsgrupp. 
Revisionsanmärkningar och 
förslag till revideringar av 
systemet redovisas. Lednings-
gruppen tar därefter beslut om 
ändringar i systemet samt 
beslut om nya handlingsplaner 
som ska bidra till ständig 
förbättring.

Följa upp
I uppföljningsfasen genomförs 
interna och externa revisioner 
för att få reda på om energi-
ledningsrutinerna och 
handlingsplanerna bidrar till 
att uppfylla antagna energimål. 
Bland annat görs en övergri-
pande uppföljning och analys 
av byggnadernas energi-
användning.

Planera
I planeringsfasen kartläggs 
fastighetsorganisationens 
nuläge och en energipolicy 
upprättas. Utifrån de betydande 
energiaspekter som identifieras i 
energikartläggningen upprättas 
energimål, energiledningsrutiner 
och handlingsplaner för att 
uppfylla energimålen.

Genomföra
I genomförandefasen imple-
menteras handlingsplanen i 
organisationens verksamhets-
plan, aktiviteter budgeteras, 
ansvariga utses och aktiviteter 
genomförs. Energilednings-
rutiner implementeras i övriga 
verksamhetsprocesser och 
efterlevs som en del i det dagliga 
arbetet.

Act Plan

DoCheck



Energilednings system för ett kontinuerligt energiarbete  ·  19

 Certifieringen ger fastighetsorganisationen ett kvitto på att 
energiledningssystemet fungerar, d.v.s. en form av kvalitetssäkring av 
systemet.

 De externa och interna revisionerna som certifieringen ställer krav på 
håller systemet levande och driver arbetet framåt vilket minskar risken att 
systemet bara blir en pappersprodukt. 

 Certifieringen ställer krav på att energiledningssystemet ska granskas 
av högsta ledningen vid planerade intervall vilket tvingar upp 
energifrågan på ledningsnivå. Certifieringen ställer även krav på att det 
ska finnas tillräckligt med resurser för att uppfylla målen, vilket gör att 
organisationen lättare beviljas medel för energiåtgärder.

 Energiledningssystemets krav på ett dokumenterat och systematiskt 
arbete gör att organisationen inte blir lika sårbar, att energiarbetet blir 
mer långsiktigt och inte lika beroende av eldsjälar. Alla i organisationen 
ska arbeta åt samma håll och på liknande sätt oavsett vilket engagemang 
man har för energifrågan.

 Rutiner i energiledningssystemet ger bättre erfarenhetsåterföring från 
genomförda energiprojekt, kunskapen tas tillvara internt.

 Energiledningssystemet och dess tvingande rutiner kan motverka 
passivitet trots ekonomiska modeller och bristande incitament för 
hyresgäster och fastighetsägare att minska energianvändningen.

 Energiledningssystemet ställer krav på att organisationen ska ha fördelat 
ansvar och tydliggjort roller. Detta bidrar till att energiarbetet blir tydligare 
och att energimålen enklare uppfylls. 

 Energiledningssystemet skapar mötesstrukturer som annars inte 
skulle existera, vilket förbättrar samarbetet mellan nyckelpersoner i 
organisationen.

 Ett dokumenterat energiledningssystem gör det enklare för nyanställda 
att komma in i arbetet. 

 Energiledningssystemets krav på att kartlägga utbildningsbehov och 
upprätta utbildningsplaner ökar kompetensen och förståelsen hos alla i 
organisationen.

 Energiledningssystemets rutiner har även bidragit till att organisationen 
tagit beslut om miljöcertifiering av byggnader vilket har genererat positiv 
värdeutveckling på fastigheterna.

 Energiledningssystemets rutiner och det systematiska arbetssättet 
har genererat färre klagomål från hyresgäster och lägre kostnader för 
felavhjälpande underhåll.
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Skillnad mellan miljöledningssystem och 
energiledningssystem
Många fastighetsorganisationer har infört miljöledningssystem som även 
hanterar organisationens energiarbete eftersom energi identifierats som 
en betydande miljöaspekt av systemet. Dessa organisationer har svårt att 
se mervärdet av att också införa ett energiledningssystem. Nedan beskrivs 
de delar av energiledningsstandarden som saknas i miljöledningsstandar-
den och som i större utsträckning kan bidra till att öka energiprestandan i 
ett fastighetsbestånd.

Miljöledningsstandarden ISO 14001 och energiledningsstandarden 
ISO 50001 har stora likheter i sin uppbyggnad. Standarderna skiljer sig 
dock åt när det gäller omfattning. Miljöledningsstandarden omfattar alla 
miljöpåverkande aspekter i en organisation medan energiledningsstan-
darden fokuserar på energi. I ett miljöledningssystem kan energi vara en 
av flera betydande miljöaspekter och det finns därför en risk för begränsat 
fokus på energiaspekten. 

Följande i energiledningsstandarden saknas i miljölednings
standarden:

Energikartläggning 
Organisationen ska göra en omfattande energikartläggning. Energikart-
läggningen omfattar analys av organisationens tidigare och nuvarande 
energianvändning och ska identifiera de processer och nyckelpersoner i 
organisationen som väsentligt påverkar energianvändningen. Energiled-
ningsstandardens krav på omfattning av energikartläggningen skiljer sig 
från den miljöaspektutredning som miljöledningsstandarden ställer krav 
på. En djupgående energikartläggning lägger grunden för mer verknings-
fulla handlingsplaner och rutiner. 

Att sätta referensvärden för energi samt ta fram lämpliga nyckeltal är 
också krav enligt energiledningsstandarden som inte finns i miljöled-
ningsstandarden.

Verksamhetsstyrning
Energiledningsstandarden ställer ett uttalat krav på att organisationen ska 
identifiera och planera aktiviteter för energieffektiv drift och underhåll av 
fastigheter. Miljöledningsstandarden fokuserar inte på specifika aktivite-
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ter på samma sätt utan ställer ett generellt krav på att organisationen ska 
identifiera och planera för verksamheter och aktiviteter som kan sättas 
i samband med betydande miljöaspekter. Det finns en risk att inte alla 
verksamheter och aktiviteter som hör samman med energianvändningen 
identifieras och omhändertas av ett miljöledningssystem.

Konstruktion och utformning
Energiledningsstandarden ställer krav på att möjligheter att förbättra en-
ergiprestandan vid ny- och ombyggnad, renovering och byte av utrustning 
beaktas. Detta krav bidrar i hög utsträckning till förbättrad energiprestan-
da och motsvarande krav finns inte med i miljöledningsstandarden.

Upphandling
Energiledningsstandarden ställer krav på att energiprestanda ska ut-
värderas vid upphandling av energitjänster, produkter och utrustning. 
Detta krav i energiledningsstandarden bidrar också i hög utsträckning till 
förbättrad energiprestanda och motsvarande krav finns inte heller med i 
miljöledningsstandarden.

För att få mer fokus på energi och ett bättre verktyg för att höja energi-
prestandan i exempelvis ett fastighetsbestånd kan det vara klokt att kom-
plettera miljöledningssystemet med ett energiledningssystem som med 
fördel också implementeras i det redan befintliga miljöledningssystemet.

Energiledningssystem ISO 50001:2011
2011 publicerades en ny internationell standard för energiledning, ISO 
50001. Energiledningsstandarden ISO 50001 är nu även gällande svensk 
och europeisk standard och standarden har stora likheter med ledningssys-
temen ISO 9001 och ISO 14001. Det ger möjlighet att integrera energiled-
ningssystemet med både miljö- och kvalitetsledningssystem.

Företag som vill ha ett intyg på att deras energiledningssystem följer 
standarden kan välja att certifiera det genom ett ackrediterat certifie-
ringsföretag. På www.certifiering.nu finns uppgifter om företag och 
fastighetsorganisationer som är certifierade enligt ISO 50001. När denna 
skrift skrivs har sex fastighetsorganisationer valt att certifiera sina energi-
ledningssystem, bland andra Regionservice Skåne, fastighetsdivisionen; 
Östersunds kommun, teknisk förvaltning fastighetsenheten och Micasa 
Fastigheter i Stockholm AB.. 

http://www.certifiering.nu
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Innehåll ISO 50001:2011 
Nedan beskrivs en del av kraven för att uppfylla energiledningsstandarden 
ISO 50001.

 Ledningen ska fastställa en energipolicy och energimål samt tillhandahålla 
resurser som är nödvändiga för att upprätta, införa, underhålla och 
förbättra energiledningssystemet och energiprestandan. Ledningen ska 
vidare kommunicera vikten av energiledning inom organisationen samt 
säkerställa att resultat mäts och rapporteras vid fastställda intervall.

 Organisationen ska beakta tillämpliga lagar och andra krav som den 
berörs av och som har samband med organisationens energianvändning.

 Organisationen ska upprätta en energikartläggning som analyserar 
organisationens energianvändning, identifierar betydande energiaspekter, 
uppskattar framtida energianvändning samt identifierar möjliga 
förbättringar. 

 Övergripande och detaljerade energimål ska upprättas samt en 
handlingsplan för att nå målen. Handlingsplanen definierar åtgärder, 
vem som ansvarar för utförande, när åtgärden ska utföras samt hur 
efterlevnad ska verifieras.

 Personer i organisationen som arbetar med uppgifter relaterade till de 
betydande energiaspekterna ska ha nödvändig kompetens, utbildning och 
medvetenhet. Utbildningsbehov ska identifieras och roller och ansvar ska 
dokumenteras.

 Organisationen ska kommunicera energiprestanda och 
energiledningssystemet internt. 

 Organisationen ska identifiera och planera aktiviteter för drift och 
underhåll som kan sättas i samband med betydande energianvändning 
samt fastställa kriterier för energieffektiv drift.

 Vid ny- och ombyggnad, renovering och byte av utrustning ska möjligheter 
att förbättra energiprestandan beaktas.

 Upphandling av energitjänster, produkter och utrustning ska utvärderas 
avseende energiprestanda och inköpsspecifikationer avseende energi ska 
anges.

 Organisationen ska säkerställa att energianvändningen och 
handlingsplanerna övervakas, mäts och analyseras med planerade 
intervall. Organisationen ska också upprätta och tillämpa en plan för 
energimätning. 
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 Organisationen ska med planerade intervall genomföra interna revisioner 
för att säkerställa att energiledningssystemet överensstämmer med 
fastställda energimål och planer samt att systemet leder till förbättring 
av energiprestandan. Revisionsprogram upprättas och revisionsresultat 
dokumenteras och rapporteras till högsta ledningen.

 Högsta ledningen ska granska organisationens energiledningssystem, 
med planerade intervall, för att säkerställa att det är ändamålsenligt, 
tillräckligt och verkningsfullt. Ledningens genomgång ska omfatta 
uppföljning av tidigare ledningsgenomgångar, genomgång av 
energipolicyn, energiprestanda och därtill hörande nyckeltal för 
energi, i vilken omfattning övergripande och detaljerade energimål har 
uppnåtts, resultat från revisioner av energiledningssystemet, förväntad 
energiprestanda för nästa period samt rekommenderade förbättringar.

Energiledningssystem och miljöcertifiering av 
byggnader
Andelen miljöcertifierade byggnader växer stadigt och flera fastighetsorga-
nisationer i Sverige har som mål att miljöcertifiera nyproducerade bygg-
nader samt hela eller delar av det befintliga fastighetsbeståndet. I samtliga 
miljöcertifieringssystem som används i Sverige för nyproducerade och be-
fintliga byggnader finns kriterier som omfattar energi. Miljöcertifieringen 
driver på energiarbetet hos fastighetsorganisationer och bidrar bland 
annat till att skapa rutiner för kravställande och uppföljning i byggprojekt. 
En fastighetsorganisation som redan har ett energiledningssystem som 
är uppbyggt enligt standarden kan utnyttja detta för att uppfylla delar av 
miljöcertifieringssystemens kriterier.

I Sverige är de vanligaste certifieringssystemen Miljöbyggnad, Green-
Building, LEED och BREEAM. 

Olika miljöcertifieringssystem, se även www.sgbc.se
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De fastighetsorganisationer som intervjuats i denna skrift har som mål att 
miljöcertifiera nyproducerade byggnader och större ombyggnader eller att 
uppföra byggnader i enlighet med miljöcertifieringssystemet Miljöbygg-
nad.

Nyproducerade byggnader
Nedan presenteras exempel på krav inom energiområdet som de olika mil-
jöcertifieringssystemen omfattar. Kraven skiljer sig till viss del åt mellan 
systemen. Dessa krav gäller certifiering av nyproducerade byggnader eller 
byggnader som byggs om i större omfattning. 

 Krav på användning av köpt energi, värmeeffektbehov samt solvärmelast.
 Krav på att energianvändningen ska gå att mäta på systemnivå och att 

mätare ska kopplas upp mot överordnat styr- och övervakningssystem. 
 Krav på att energiförsörjning till byggnaden ska utredas för att minimera 

utsläpp av koldioxid.
 Krav på energieffektiv belysning och övrig utrustning. 
 Krav på åtgärder för att minimera värmeförluster och luftläckage genom 

klimatskärmen. 
 Krav på provning av energiprestanda i färdig byggnad, injustering och 

optimering vid driftssättning. 

För att verifiera ovanstående krav ska energiberäkningar utföras och indata 
stämmas av mot projekterade handlingar kontinuerligt genom byggpro-
cessen. Det ställs även krav på att prova energiprestanda samt överlämna 
produktspecifikationer vid färdig byggnad för att säkerställa att instal-
lerad utrustning och klimatskal uppfyller indata i energiberäkningen och 
andra energitekniska funktionskrav som beslutats. Utöver detta ställer det 
svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad krav på att energimätning ska 
utföras senast två är efter att byggnaden uppförts. 

Befintliga byggnader
För befintliga byggnader finns också krav som omfattar energi. I certi-
fieringssystemet BREEAM In Use får till exempel fastighetsägaren högre 
betyg för sin byggnad om denne infört energiledningssystem enligt ISO 
50001. Nedan ges exempel på krav från miljöcertifieringssystem för 
befintliga byggnader. Kraven har stora likheter med de som ställs i ener-
giledningsstandarden ISO 50001. Kraven skiljer sig till viss del åt mellan 
systemen.
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 Krav på att kartlägga byggnadens energiprestanda och förutsättningar 
– Klimatskal, tekniska system, energiförsörjning.

 Krav på system för mätning och uppföljning av energi.
 Krav på energihandlingsplan; energipolicy, energimål, aktiviteter. 
 Krav på utbildning samt beskrivning av roller och ansvar.
 Krav på driftplan för byggnaden som beskriver: 

– hur byggnaden ska driftas och underhållas, 
– verksamhetstider, drifttider, börvärden för värme, ventilation och kyla, 
   samt hur dessa förändras över säsong, kvällar, helger, nätter.

 Krav på driftoptimering.
 Krav på plan för förebyggande underhåll.
 Krav på protokollförda energimöten mellan fastighetsägare och brukare.



3
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Energilednings
system som  
verktyg
I detta kapitel beskrivs vilka utmaningar som finns hos orga-
nisationer som inte infört något energiledningssystem. Detta 
följs av exempel på arbetssätt, rutiner, mallar, checklistor och 
verktyg som medverkande fastighetsorganisationer infört och 
som utgör delar av deras energiledningssystem. Ytterligare in-
formation om de medverkande fastighetsorganisationerna och 
deras energiledningssystem finns att läsa i kapitel 4. 

Utmaningar hos fastighetsorganisationer utan 
energiledningssystem
Nedan redovisas några vanliga utmaningar hos fastighetsorganisationer 
som inte arbetar strukturerat med energi.

Övervakning, mätning och analys
 Energimätare läses av manuellt, vilket ökar risken för felavläsning.
 Hur stor yta som försörjs och vilken utrustning som respektive elmätare 

försörjer har inte kartlagts, vilket kan bidra till felaktiga energianalyser.
 Verksamhetsel är inte separerad från fastighetsel överallt i 

fastighetsbeståndet.
 Energistatistiksystemet är inte lättillgängligt och användarvänligt.
 Ingen uppföljning av energianvändningen görs på byggnads-/

fastighetsnivå på grund av tidsbrist och avsaknad av rutiner. Analyser 
görs i regel endast vid stora avvikelser.
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Fastighetsdrift
 Fastighetsorganisationen följer inte upp driftentreprenörernas 

energieffektiviseringsarbete.
 Driftorganisationen fokuserar på att avhjälpa fel istället för att 

arbeta förebyggande med systematisk tillsyn och skötsel. Det saknas 
dokumenterade rutiner och checklistor för tillsyn och skötsel samt 
driftoptimering.

 Tekniska system i fastigheterna är dåligt dokumenterade och alla 
tekniska system är inte uppkopplade mot ett överordnat styr- och 
övervakningssystem.

Underhåll
 Driftorganisationen har inga rutiner för att löpande dokumentera 

underhållsbehovet och i samband med underhållsplanering kallar inte 
förvaltaren de som berörs. Föreslagna underhållsåtgärder bygger till stor 
del på förvaltarens intresse och kunskap vilket kan bidra till att underhåll 
av tekniska system inte prioriteras.

 Konsulter och entreprenörer som genomfört statusbesiktningar samt 
föreslagit och budgeterat underhållsåtgärder har inte räknat med 
energieffektivitet. Deras uppskattningar bygger på utbyte till ”likvärdigt” 
om förvaltaren inte framfört önskemål om att energieffektivitet ska 
beaktas. 

Byggprojekt
 Kostnadsuppskattningar i tidiga kalkyler är grova och bygger på tidigare 

genomförda projekt och hyresnivåer. Framtida driftkostnader beräknas 
enligt schablon. Detta minskar möjligheten att investera i energieffektiva 
åtgärder.

 Energimål och energikrav saknas eller följs inte upp under byggprocessen.
 Energiberäkningar genomförs inte eller används inte som ett verktyg 

genom hela byggprocessen. 

Kompetens
 Kompetensen som finns i organisationen nyttjas inte fullt ut.
 Flera av de som arbetar med och beslutar om drift, underhåll 

och ombyggnad förstår inte hur deras handlingar påverkar 
energianvändningen. Den enskilda personens kompetens avgör om 
energieffektivitet beaktas eller inte.

 Inga interna energiutbildningar har ägt rum.
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Beslut och ansvarsfördelning
 Energi beaktas inte alltid inför ledningsgruppens beslut.
 Ansvarsfördelningen är otydlig när det gäller energiarbetet. 
 Energimål är inte långsiktiga.
 Ledningen antar mål utan att begära in budget och handlingsplaner för 

genomförandet. De beslut som ledningen tar är inte väl underbyggda, 
vilket kan påverka genomförandet.

Hyresgäster
 Alla hyresgäster betalar inte för sin verksamhetsenergi.
 Flera fastigheter faktureras för el via schablon. Alternativt ingår elen i 

hyran.
 Energianvändning diskuteras inte på hyresgästmöten och förvaltarna ger 

inga energispartips till hyresgästerna.

Kompetens, utbildning och medvetenhet
Kapitlet ”Kompetens, utbildning och medvetenhet” i energiledningsstan-
darden ISO 50001 handlar om att organisationen ska säkerställa att alla 
personer som arbetar med uppgifter relaterade till betydande energian-
vändning för organisationen eller på dess uppdrag, har nödvändig kompe-
tens. Organisationen ska identifiera utbildningsbehov samt tillhandahålla 
utbildning eller vidta andra åtgärder för att möta dessa behov. 

Rollbeskrivningar
Samtliga fastighetsorganisationer har upprättat rollbeskrivningar för att 
tydliggöra ansvaret för energiarbetet i organisationen. I varje organisation 
finns också minst en energisakkunnig som driver och samordnar energiar-
betet samt förvaltar energiledningssystemet, se exempel nedan på rollbe-
skrivning för energisakkunnig:
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 ENERGISAKKUNNIG ANSVARAR  
 FÖR ATT: 

 - övergripande informera om organisationens energiarbete samt 
fastigheternas energiprestanda på hemsida och intranät,

 - följa upp, analysera och rapportera energimål inför varje tertial och vid 
bokslut,

 - lämna förslag på, budgetera och dokumentera företagsgemensamma 
energiutbildningar, 

 - lämna förslag på årligt energiprogram samt föreslå och budgetera för 
övergripande energiåtgärder, 

 - introducera nyanställda samt informera/utbilda medarbetare på 
avdelningsmöten, 

 - upprätta underlag inför ledningens genomgång, 
 - revidera energiledningssystemet samt genomföra energikartläggning 

vid behov,
 - planera, genomföra, dokumentera och rapportera interna revisioner,
 - förbereda för externa revisioner,
 - energistatistiksystemet fungerar och är lättillgängligt,
 - planera, genomföra och dokumentera månadsvisa energimöten, 
 - vara rådgivande avseende energi i byggprojekt samt granska att 

relevanta energikrav i projekteringsanvisningar beaktats,
 - inkomna avvikelser inom energiområdet hanteras,
 - bevaka energilagstiftningen.

 

Utbildning
De organisationer som är certifierade har upprättat utbildningsplaner och 
har rutiner för att utbilda nyanställda i systemet. Nyckelpersoner i persona-
len har fått grundläggande utbildning i energiledningssystemet i samband 
med implementering och certifiering. Micasa Fastigheter i Stockholm AB 
har även identifierat utbildningsbehov generellt för olika discipliner (se 
bilaga 1).

Samtliga organisationer har utbildat sin driftpersonal och/eller drift-
entreprenör i energimätning, analys och energiuppföljning, driftoptimering 
etc. Akademiska Hus har till exempel anlitat en energicoach som ska höja 
kompetensen hos driftpersonalen. Driftpersonalen träffar sin coach var-

FAKTARUTARUBBE
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annan vecka samt vid en månadsuppföljning för att lära sig hur man följer 
upp och analyserar energianvändningen i fastigheterna, driftoptimerar etc. 

”Vid nyanställningar ställs idag högre krav på kompetens och det pågår 
ett generationsskifte så rent generellt är grundkompetensen hos driftper-
sonalen högre idag”, enligt Jan Högberg på Östersunds kommun, fastig-
hetsenheten. ”Vi har drifttekniker och inga fastighetsskötare, kompeten-
sen är viktig” menar förvaltaren Martin Sandelin hos Akademiska Hus.

Kommunikation
Kapitlet ”Kommunikation” i energiledningsstandarden ISO 50001 handlar 
om att organisationen ska kommunicera energiprestanda och energiled-
ningssystemet internt.

Intranät och hemsida
Samtliga fastighetsorganisationer kommunicerar energiprestanda och 
hela eller delar av energiledningssystemet på sitt intranät. Vissa kom-
municerar även delar av arbetet externt via sin hemsida. Energiprestanda 
kommuniceras främst via ett årligt energibokslut (se bilaga 2) alternativt 
som en del i fastighetsorganisationens miljöredovisning, dvs. energimål 
och energianvändning jämfört med föregående år samt vad som bidragit 
till målefterlevnaden.

Interna möten
Samtliga fastighetsorganisationer har organiserat energiarbetet i mindre 
energigrupper på olika nivåer. I energigrupperna som har möte ca en gång 
i månaden kommuniceras energiprestanda per fastighetsområde, fastig-
het och/eller byggnad. I energigrupperna deltar nyckelpersoner från olika 
avdelningar vilket också bidrar till en bättre intern kommunikation. ”Det 
är viktigt att skapa bra stämning i energigrupperna, det bidrar till känslan 
av att vi ska åstadkomma något tillsammans som ett team”, säger Jan-Erik 
Eriksson, verksamhetsutvecklare, Västerbottens läns landsting. 

Konferens
Flera av fastighetsorganisationerna kommunicerar energiarbetet övergri-
pande en gång per år i samband med en konferens eller dylikt och flera av 
organisationerna har valt att redovisa minskad miljöpåverkan i form av 
minskade koldioxidutsläpp istället för ”kilowattimmar”. 
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Verksamhetsstyrning
Kapitlet ”Verksamhetsstyrning” i energiledningsstandarden ISO 50001 
handlar om att organisationen ska identifiera och planera de aktiviteter 
för drift och underhåll som kan sättas i samband med betydande energi-
användning.

Drift
Optimal drift av en fastighet innebär att byggnadernas tekniska system 
för värme, ventilation, kyla och el används så effektivt som möjligt. Drift-
optimering handlar om att systematiskt genomföra tillsyn och skötsel, 
övervaka driftparametrar och rapportera avvikelser som bidrar till onödiga 
energikostnader, exempelvis trasiga spjällmotorer, felaktigt placerade 
givare, tätningslister som saknas etc. 

Väldokumenterade tekniska system
Samtliga fastighetsorganisationer har överordnade styr- och övervaknings-
system som en större del av bestånden är uppkopplade mot. De tekniska 
systemen är väldokumenterade hos flertalet och det finns rutiner och 
ansvariga för att registrera nya och befintliga objekt som kräver tillsyn 
och skötsel i en fastighetsdatabas. Genom att identifiera och dokumentera 
alla tekniska system i byggnaden minskar risken för utebliven tillsyn och 
skötsel vilket kan leda till ökad energianvändning.

Checklistor för tillsyn och skötsel
För inmatade objekt genereras arbetsordrar då det är dags för tillsyn och 
skötsel. Flera organisationer arbetar med handdatorer och får ronde-
ringsprotokoll med checklistor som beskriver vad som ska kontrolleras/
utföras på ett objekt direkt till handdatorn. Checklistorna som följer med 
ronderingsprotokollet säkerställer att tillsyn och skötsel utförs på rätt sätt 
oavsett driftteknikernas kompetensnivå vilket ökar möjligheterna för 
optimal drift. 

Driftoptimering
Vem som ansvarar för driftoptimering skiljer sig åt mellan de olika fastig-
hetsorganisationerna, men i de flesta organisationer driftoptimerar den 
egna driftpersonalen med hjälp av energicoacher som en del i kompe-
tensutvecklingen. Energicoacherna har även hjälpt till att upprätta mallar 
för energioptimering, se bilaga 3. ”Det är bra med specialistkompetens 
emellanåt för att djupdyka i fastigheterna, man blir lätt hemmablind”, 
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säger driftchefen på Skåneteknik (det interna driftbolaget i Regionservice 
Skåne). På ett fastighetsområde inom Akademiska Hus har man beslutat att 
driftteknikerna ska lägga minst 16 timmar i månaden på driftoptimering. 

Micasa Fastigheter har anlitat konsulter för att driftoptimera. Tre 
konsulter arbetar på heltid med driftoptimering och avtalet gäller under 
flera år. Det är en form av incitamentsavtal så om energimålen uppfylls får 
konsulterna mer betalt. Besparingar som gjorts i fastigheterna beror till 
stor del på driftoptimeringen, säger Sylvain Rodriquez, energiingenjör på 
Micasa Fastigheter.

Driftstrategier för fastigheterna finns i samtliga organisationer och i 
de flesta fall kommunicerar driftpersonal ändrade börvärden på grund av 
förändrad verksamhet, ombyggnad, tomställning etc. med förvaltning och 
hyresgäster. I flera fall är ventilationssystemen dåligt sektionerade vilket 
gör att driftparametrar inte kan ändras vid förändrad verksamhet eller 
ser olika ut beroende på hur lokalen nyttjas, men detta försöker fastig-
hetsorganisationerna åtgärda vid ombyggnader. Östersunds kommun, 
fastighetsenheten har upprättat en rutin för klimatanalys med mätning 
av temperaturen och analys av vad ett klagomål beror på för att undvika 
att driftteknikerna slentrianmässigt ställer om värmekurvan vid klagomål 
på det termiska klimatet. Västerbottens läns landsting har upprättat en 
lathund för driftteknikerna så att de får en bättre uppfattning om vad det 
kostar att ställa om värmekurvan vid klagomål etc., se bilaga 4, ”Lathund 
energieffektivisering ”första hjälpen””.

Uppföljning av driftentreprenader
Flertalet av organisationerna har en blandning av egen driftpersonal och 
driftentreprenad.

Samtliga organisationer som har drift på entreprenad har system för att 
följa upp driftentreprenörens uppdrag. Micasa Fastigheter har tillsatt en 
grupp med interna uppföljningsmän som följer upp driftentreprenörens 
insatser enligt en mall och varje fastighet som entreprenören driftar följs 
upp två gånger per år. Micasa Fastigheter har även månadsvisa energimö-
ten med driftentreprenören. Förutom energiingenjören och driftentrepre-
nörens energiansvariga deltar även driftchefen i dessa möten. Driftpara-
metrar, energianvändning, OVK, felanmälningar, larm etc. följs upp för ett 
antal utvalda fastigheter vid respektive möte. Energimötena följer Micasa 
Fastigheters protokollsmall, se bilaga 5. Även det som är energirelaterat i 
uppföljningsrapporterna och driftentreprenörens egna verksamhetsberät-
telser tas upp på mötet.
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Underhåll 
Att genomföra energieffektivisering i samband med planerade underhålls-
åtgärder är ofta mycket lönsamt. Möjligheten att tilläggsisolera i samband 
med fasadrenovering eller välja fönster med lägre U-värden vid fönsterbyte 
bör alltid beaktas. För att detta ska kunna göras måste möjliga energiåtgär-
der beaktas i samband med planering och budgetering av underhåll. 

Kartlägga underhållsbehovet
Samtliga organisationer har påpekat vikten av att kartlägga hela under-
hållsbehovet oavsett om det finns medel för att genomföra alla åtgärder. 
Det minskar bland annat risken för felprioritering och att system i byggna-
den blir eftersatta.

Flertalet av fastighetsorganisationerna genomför löpande statusbe-
siktningar som ska ligga till grund för underhållsplaneringen. Statusbe-
siktningarna utförs av den egna personalen för att organisationerna vill 
behålla kompetensen internt. Flera av organisationerna har också mallar 
för statusbesiktningen för att säkerställa att besiktningen utförs på lik-
nande sätt. Förutom statusbesiktningarna så lämnar driftpersonal löpande 
förslag på underhållsåtgärder, det kan exempelvis gälla brister som iden-
tifierats vid rondering eller vid uppföljning av driftavtal. Även åtgärder av 
underhållskaraktär som identifierats under energikartläggningar beaktas. 
Alla underhållsåtgärder som identifierats dokumenteras och tas sedan upp 
på särskilda underhållsmöten. Micasa Fastigheter har låtit upprätta en 
checklista som ska fånga upp allt som ligger till grund för underhållsplane-
ringen. Checklistan används i samband med den årliga underhållsplane-
ringen så att den som ansvarar för planeringen inte glömmer något.



Energilednings system för ett kontinuerligt energiarbete  ·  35

 UNDERLAG FÖR KARTLÄGGNING 
 AV UNDERHÅLLSBEHOV 

Fastighet:
 - Rapport budgetunderlag.
 - Serviceböcker.
 - Åtgärdsförslag från driftentreprenörer, minnesanteckningar från 

driftmöten.
 - Protokoll från husmöten, önskemål från hyresgästen
 - Egna iakttagelser från platsbesök.
 - Energistatistik.
 - Felanmälningar sorterade per fastighete och kategori.
 - Myndighetsbesiktningar (OVK, Energideklarationer etc).
 - Affärsplan (försäljning, rivning, större ombyggnad etc).
 - Övrigt.

Energieffektivisera i samband med underhåll
Samtliga fastighetsorganisationer dokumenterar underhållsåtgärder 
löpande i en fastighetsdatabas. Här sker även prioritering och budgetering. 
I samband med budgetering försöker organisationerna räkna med den 
merkostnad som energieffektiviseringen kan medföra. Micasa Fastigheter 
har upprättat ett hjälpdokument som beskriver lämpliga energiåtgärder 
som kan genomföras i samband med underhåll, vilka besparingar åtgär-
derna kan medföra samt vilka merkostnader som genereras. Se bilaga 6, 
”energieffektivisera i samband med planerat underhåll”.

Flera organisationer har även beviljats separata medel för energieffekti-
visering som kan bekosta underhållsåtgärder av energisparkaraktär.

Konstruktion och utformning
Kapitlet ”Konstruktion och utformning” i energiledningsstandarden ISO 
50001 handlar om att beakta möjligheten att förbättra energiprestandan 
vid ny- och ombyggnad, renovering och byte av utrustning.

I samband med ombyggnad är det lönsamt att energieffektivisera. Man 
bör ta hänsyn till framtida minskade driftkostnader i den grova investe-
ringskalkylen och energimål och energikrav för projektet bör upprättas i 
ett tidigt skede. Det är sedan viktigt att styra och följa upp energikraven 
under hela byggprocessen för att energimålet ska uppnås.
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Energimål i tidigt skede
Flera av fastighetsorganisationerna har rutiner för att kalla sina energisak-
kunniga till startmöten i ett tidigt skede för att diskutera projektspecifika 
miljö- och energimål samt miljöklassning. På startmötet överlämnas även 
tidigare energiutredningar och behov av energikartläggning i aktuell 
byggnad diskuteras. I de fastighetsorganisationer som har särskilda medel 
avsatta för energieffektivisering går projektteamet i ett tidigt skede även 
igenom föreslagna energiåtgärder som kan bekostas av dessa separata 
medel. 

Energisamordnare
Flertalet av fastighetsorganisationerna anlitar energisamordnare i projekt 
för att styra och följa upp antagna energimål. Energisamordnare anlitas 
i regel för större projekt. Belok (Energimyndighetens beställargrupp för 
lokaler) har upprättat en kompetensbeskrivning för ”Energisamordnare” 
i projekt. Kompetensbeskrivningen går att ladda ned på http://belok.se/
verktyg-hjalp/kompetensprofiler/. 

Energi på projekteringsmöten
Hos flera organisationer har man separata energimöten under projektets 
gång och de flesta har ”energi” med som en punkt på dagordningen vid 
ordinarie projekteringsmöten. Exempel på underrubriker som kan vara 
lämpliga att gå igenom vid projekteringsmöten är följande:

Energi:
 Energimål.
 Energikartläggning.
 Energiberäkning.
 Energitekniska funktionskrav.
 Klimatberäkning.
 Studie avseende energiförsörjning.
 LCC.
 Provning av energiprestanda.

Energiberäkningar
Vid nyproduktion genomför fastighetsorganisationerna energiberäkning-
ar, några i egen regi, men de flesta med hjälp av VVS-konsultens energisak-
kunniga. Några fastighetsorganisationer genomför energiberäkning även 
vid ombyggnad. Energiberäkningen utförs i ett tidigt skede, men revide-

http://belok.se/verktyg-hjalp/kompetensprofiler/
http://belok.se/verktyg-hjalp/kompetensprofiler/
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ras under hela byggprocessen för att beakta förändrade förutsättningar. 
Micasa Fastigheter har upprättat en rutin för energiberäkning, se bilaga 7, 
som beskriver vilken typ av energisimuleringsprogram som ska användas 
samt vilket underlag som energispecialisten behöver för att kunna utföra 
beräkningen. 

Energikrav i projekteringsanvisningar
Samtliga fastighetsorganisationer har upprättat projekteringsanvisningar 
inklusive energikrav som överlämnas till projektörer och entreprenörer i 
investerings- och underhållsprojekt. Östersunds kommun, fastighetsen-
het har projekteringsanvisningar i form av ett styrdokumentet som är 
uppbyggt som en egenkontroll. Projektörerna anger vad som är relevant 
att beakta och vad som projekteras. På detta sätt får organisationen en bra 
överblick över eventuella avsteg från projekteringsanvisningarna.

 Exempel på egenkontroll

Dimensionering
Aktuellt:
Ja/Nej

Utfört:
Ja/Nej

SFP-tal

Riktvärde för sammanlagda specifika 
eleffekten (SFP-talet) för hela ventilations-
systemet vid nybyggnad: 1,5 kW/(m3/s) 
vid dimensionerade flöde. Dimensionerade 
luftflöde avser grundflöde plus en viss del 
av eventuellt forceringsflöde.

TABELL 2 • Utdrag ur styrdokument från Östersunds kommun, fastighetsenheten.

Även Micasa Fastigheter har utformat projekteringsanvisningar avseende 
energi i form av en egenkontroll/checklista som ska fyllas i och underteck-
nas av respektive projektör, se bilaga 8.

Miljöcertifiering av byggnader
Flera av fastighetsorganisationerna har beslutat att miljöcertifiera nypro-
ducerade byggnader, vilket ställer höga energikrav och driver på arbetet 
med styrning och uppföljning av energimålen i byggprocessen. Energi-
beräkningar måste utföras genom hela byggprocessen, energiprestanda 
måste provas i färdig byggnad och utfallet följas upp när byggnaden är i 
drift.
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Energiprestandaprovning
För att säkerställa att byggnaden uppförts enligt beslutade energitekniska 
funktionskrav och projekterad energiprestanda, genomförs provningar 
av energiprestanda i samband med delprovningar och samordnad funk-
tionsprovning. Till viss del omfattas denna typ av provningar av AMA, men 
ibland avstår man från energiprestandaprovningar eftersom de är frivil-
liga. Micasa Fastigheter har upprättat rutiner som innebär att ett program 
för provning av energiprestanda ska tas fram av projektörerna för luftbe-
handlingssystem, värmesystem, kylanläggning, belysning och byggnad 
enligt SVEBY-programmet. Programmet ska sändas med i förfrågnings-
underlag till entreprenör för att säkerställa att projekterad energiprestanda 
levererats.

Regionservice Skåne har testat incitament för att få byggnaderna täta. 
Entreprenören får en bonus om en viss nivå på täthet uppfylls, vilket för-
hoppningsvis kan leda till att entreprenören gör täthetsprovningar i flera 
steg under produktionen. Webbplatsen www.lufttathet.se vänder sig till 
byggsektorns aktörer och innehåller verktyget ByggaL. Verktyget ska hjälpa 
byggherren, projektören och entreprenören att samverka i byggprocessen 
för att åstadkomma lufttäta byggnader.

Övervakning, mätning och analys
Kapitlet ”Övervakning, mätning och analys” i energiledningsstandarden 
ISO 50001 handlar om att övervaka, mäta och analysera organisationens 
energianvändning och energihandlingsplaner med vissa intervall 

För att övervaka, analysera och följa upp energianvändningen i fastig-
hetsbeståndet har samtliga fastighetsorganisationer infört energimöten 
som äger rum i olika konstellationer och med olika intervall. På energi-
mötena diskuteras byggnadernas energiprestanda, d.v.s. avvikande energi-
användning analyseras och åtgärder föreslås. Vanligtvis är det energisak-
kunnig inom organisationen som kallar till dessa möten och medverkar 
gör ansvariga nyckelpersoner inom exempelvis ett fastighetsområde. Inför 
mötena gör energisakkunnig en sammanställning över de byggnader 
som har störst avvikande energianvändning och deltagarna diskuterar 
vad dessa avvikelser kan bero på. Lämpliga åtgärder föreslås och dessa 
bereds av energisakkunnig inför vidare beslut om genomförande. Samt-
liga fastighetsorganisationer har utsett en styrgrupp för energiarbetet. På 
dessa styrgruppsmöten tas beslut om övergripande energistrategier och 
energimål samt vilka föreslagna energisparåtgärder som ska finansieras av 
särskilda energimedel. Flertalet organisationer har särskilda medel avsatta 
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för energieffektivisering. Nedan redovisas exempel på struktur för energi-
uppföljning. Se även exempel på dagordning för energimöten hos Regions-
ervice Skåne, fastighetsdivisionen i bilaga 9. 

FIGUR 3 • Processen från idé till beslut om energiåtgärd hos Regionservice Skåne, fastighets-
divisionen.

Övergripande energiuppföljning
Fastighetsorganisationerna följer årligen upp energianvändningen för 
hela fastighetsbeståndet och rapporterar vidare till ägarna. Vissa organi-
sationer upprättar ett energibokslut. Östersunds kommuns energibok-
slut redovisar energipolicy och energimål samt beskriver energiarbetet 
historiskt, idag och i framtiden. Total och specifik energianvändning per 
energislag och verksamhet, uppföljning av nyproducerade byggnader samt 
utfall av de energiåtgärder som genomförts under året redovisas också (se 
bilaga 2).
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Micasa Fastigheter har upprättat en checklista för analys av avvikande 
energianvändning, se nedan. 

 Kontroll av energianvändning i byggnad

Checklista
¨ Stämmer det målvärde som antagits med tanke på byggår, läge, utformning,  

konstruktion, ventilationssystem och uppvärmningssystem?

¨ Är mätaravläsningarna korrekta? 

¨ Har eventuellt mätarbyte registrerats?

¨ Har alla energimätare lästs av?

¨ Ligger verksamhetsenergi på samma abonnemang som fastighetsenergi?

¨ Har något abonnemang flyttats över på Micasa Fastigheter/hyresgäst?

¨ Bedriver någon hyresgäst energiintensiv verksamhet?

¨ Har hyresgästernas verksamhet förändrats de senaste åren?

¨ Har hyresgästen ändrat sina verksamhetstider?

¨ Har ombyggnader ägt rum de senaste åren?

¨ Stämmer Atemp ytan med verkligheten?

¨ Finns ytor som värms upp i onödan (förråd, garage, kulvertar)?

¨ Felavhjälpande underhåll som utförts med täta intervall

¨ Är andelen felanmälningar avseende inomhusklimatet högt?

Underlag som behövs för analysen
¨ Energistatistik, energiuppföljning

¨ Statistik från energileverantör

¨ Driftparametrar styr- och övervakningssystemet

¨ OVK-protokoll

¨ Hyresavtal 

¨ Elabonnemang

¨ Felanmälningar

¨ Statusuppföljningsrapport

¨ Statusbesiktning

TABELL 3 • Checklista för att analysera energianvändningen i en byggnad.
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Energimätare och energistatistiksystem 

Flertalet av organisationerna har mätning på byggnadsnivå och det finns 
bra kunskap om vad mätarna försörjer. De flesta arbetar också med att in-
föra undermätning på systemnivå samt på verksamhetsenergi i samband 
med ombyggnader. Avläsningar av mätare görs främst manuellt men även 
per automatik. 

Samtliga fastighetsorganisationer har statistiksystem för att följa upp 
energianvändningen i sina byggnader. Akademiska Hus använder Energi-
portalen som byggts upp internt av de sex regionerna inom koncernen.  
Energistrateger inom de olika regionerna träffas regelbundet för att lö-
pande utveckla och förbättra systemet.

 



4
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Fastighetsorganisa-
tioner som infört 
energilednings- 
system

I den här skriften har vi besökt fem olika fastighetsorganisa-
tioner som valts ut för att de har olika infallsvinklar till och har 
kommit olika långt i arbetet med energiledningssystem. De  
arbetar systematiskt med energieffektivisering och har nått 
framgångar i sitt energiarbete. De har antingen certifierat sig 
enligt energiledningsstandarden ISO 50001 eller byggt upp ett 
energiledningssystem som innehåller delar av ett certifierat 
energiledningssystem. Nedan presenteras respektive fastig-
hetsorganisation samt deras arbete med att införa energiled-
ningssystem.

Exempel 1: 
Östersunds kommun – Teknisk förvaltning, 
fastighetsenheten

 Antal fastigheter: ca 170 stycken.
 Förvaltad yta: ca 420 000 m2 BRA.
 Typ av verksamhet: Fastigheterna utgör i huvudsak skolor, förskolor och 

äldreboenden men även förvaltningsbyggnader, industrifastigheter och 
bostäder.

 Energianvändning: 192,8 kWh/m2.
 Antal anställda: 65 stycken.
 Omsättning: ca 480 miljoner kronor per år.
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Fastighetsenhetens arbete med energiledningssystem
Fastighetsenheten har varit certifierad enligt den europeiska energiled-
ningsstandarden sedan 2011, men har arbetat systematiskt med energifrå-
gan sedan slutet av 1990-talet. 

 ”Det var inget större jobb att bygga energi-
ledningssystemet, rutinerna fanns redan så vi 
dokumenterade bara hur vi jobbade” säger fastig-
hetschef Jan Högberg. Fastighetsenheten byggde 
själv upp systemet utan konsulter.

Östersunds kommun var först i landet med 
att certifiera sig enligt ISO 14001 samt EMAS 
och som en del i arbetet måste fastighetsenheten 
kartlägga sin miljöbelastning. Den största miljö-
belastningen visade sig vara energianvändning 
och därför beslutade ledningen att införa och 
certifiera ett energiledningssystem. Sedan dess 
har man inte valt att införa och certifiera miljö- eller kvalitetslednings-
system, men man överväger att gå över till ett kvalitetsledningssystem och 
därmed implementera energiledningsrutinerna i kvalitetssystemet. Det 
finns dock en risk att energifrågan tappar fokus om man går över till ett 
kvalitetsledningssystem, men det beror på hur mogen organisationen är 
enligt Jan Högberg. 

Fastighetsenheten är en mogen organisation och det finns ingen risk 
att man släpper fokus på energifrågorna bara för att man inte har ett 
certifierat energiledningssystem. Idag kan fastighetsenheten klara av att 
bedriva ett energiarbete utan eldsjälar. 

Energiledningssystemet omfattar hela verksamheten. Jan Högberg som 
är fastighetschef tycker inte att omfattningen av energiledningssystemet 
är så betungande, ”alla delar i energiledningssystemet är viktiga och det är 
få krav i systemet som inte skapar nytta.”

Energikompetens i organisationen
Fastighetsenheten har energikompetens högt upp i organisationen. Fastig-
het består av fyra avdelningar: projekt/underhåll, drift, hantverksgruppen 
samt en administrativ avdelning. Fastighetsenhetens energiingenjör till-
hör avdelningen projekt/underhåll direkt under biträdande fastighetschef. 
Den tidigare energiingenjören har bytt tjänst och arbetar som projekt-
ledare för investerings- och underhållsprojekt vilket också stärkt energi-
kompetensen bland fastighetsenhetens projektledare.

Jan Högberg Fastighetschef, 
Östersunds kommun, Teknisk 
förvaltning, Fastighets-
enheten.
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Energimål och resultat

 Energianvändningen per kvadratmeter ska 
minska med 25 % till 2020 jämfört med år 
1995.

 För nyproducerade byggnader ska 
energianvändningen inte vara högre än 80 
kWh/kvm.

 Fastighetsenheten ska vara fossilbränslefria 
år 2030.

Vid 2013 års utgång hade energianvändningen 
minskat med 22 % jämfört med 1995. Enligt 
fastighetsenheten går det inte att direkt härleda 
resultatet till energiledningssystemet men 
arbetssättet och strukturen har funnits länge 
enligt Jan Högberg. Även om inte alla rutiner 
dokumenterats, tror Jan Högberg att bespa-
ringarna indirekt beror på ett långsiktigt och 
systematiskt arbetssätt. ”Om vi inte hade arbe-
tat strukturerat innan vi certifierade oss hade 
certifieringen nog haft mycket större betydelse”, 
säger Jan Högberg.

 Energianvändning per kvadratmeter

DIAGRAM 2 • Specifik energianvändning 1995–2012.
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Exempel 2: 
Akademiska Hus, Region Stockholm
Akademiska Hus är ett helägt statligt aktiebolag som bildades i samband 
med den statliga fastighetsreformen 1993. Akademiska Hus förvaltar totalt 
ca 3,2 miljoner kvm och är Sveriges näst största fastighetsbolag och Sveri-
ges största byggherre.

 Antal fastigheter: ca 200.
 Förvaltad yta: ca 1100 000 m2 BRA.
 Typ av verksamhet: universitet och högskolor som bedriver utbildning och 

forskning. Lokalerna består av kontor 17 %, laboratorier 31 %, undervisning 
46 % samt övrigt 7 %.

 Energianvändning: 247 kWh/m2 Atemp och år, inklusive verksamhetsel.
 Antal anställda: 110 personer.
 Omsättning: ca 1 900 miljoner kronor per år.

Aula Medica, Karolinska institutet.
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Akademiska Hus energiledningssystem
Akademiska Hus är inte certifierat enligt energiledningsstandarden ISO 
50001, men har arbetat systematiskt med energi sedan 2000. Akademiska 
Hus är certifierat enligt ISO 14001 och energiområdet omfattas av miljö-
ledningssystemet. Arbetssättet som energistra-
teg Johan Tjernström beskriver påminner i stora 
delar om upplägget i energiledningsstandarden, 
även om arbetsområdena arbetar lite olika och 
alla rutiner inte är dokumenterade på det sätt 
som standarden kräver. Enligt Johan Tjernström 
fokuserar man mycket på energi och det finns ett 
stort engagemang från ledningsnivå. I dagsläget 
finns inga planer på att certifiera energilednings-
systemet enligt ISO 50001, den fördel som Johan 
ser med en certifiering är att det eventuellt kan 
ge lite bättre struktur och få de olika arbetsområ-
dena att arbeta på liknande sätt. 

Energikompetens i organisationen
Akademiska Hus, region Stockholm har energikompetens högt upp i orga-
nisationen. Regionen består av enheterna: ledning, fastighetsutveckling/
energi och miljö, kommunikation, projektenheten, ekonomi och adminis-
tration samt tre förvaltningsområden. Inom respektive förvaltningsom-
råde finns förvaltare, driftingenjörer och drifttekniker. Energistrategen 
är placerad under avdelningen fastighetsutveckling/energi och miljö och 
rapporterar direkt till regionchefen. Johan tycker att organisationen är bra 
och det finns rollbeskrivningar som tydliggör arbetet. 

Energimål och resultat

 Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 50 % till 2025 
jämfört med år 2000.

 Nyproducerade byggnader och större ombyggnader ska klassas enligt 
Miljöbyggnad nivå silver.

Johan Tjernström, Energistra-
teg, Akademiska Hus region 
Stockholm.
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Mellan 2000 och 2013 har Akademiska Hus minskat energianvändningen 
med 20 %. Energianvändningen ligger idag på 247 kWh/kvm Atemp och år 
inklusive verksamhetsel, en stor del av energin är processenergi. Energi-
användningen har minskat rejält 2012–2013. Det är svårt att särskilja vad 
energiledningsrutiner bidragit med enligt Johan, men han är övertygad 
om att det systematiska arbetssättet har bidragit indirekt till besparingar.

 El- och värmeanvändning

DIAGRAM 3 • Specifik el- och värmeanvändning 2009-2013.
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Exempel 3: 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms 
stadshus AB. 

Micasa äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. 

 Antal fastigheter: ca 130.
 Förvaltad yta: ca 1100 000 m2 BRA.
 Typ av verksamhet: Omsorgsfastigheter (sjukhem, servicehus, 

behandlingshem, gruppbostad), ca 250 st studentlägenheter samt ett 
antal kontorsutrymmen och lokaler.

 Energianvändning: 133,7 kWh/m2 Atemp och år, inklusive verksamhetsel.
 Antal anställda: ca 80 personer.
 Omsättning: ca 900 miljoner kronor per år.

Micasa Fastigheters energiledningssystem
Micasa Fastigheter bedriver ett aktivt miljö– och energiarbete och cer-
tifierade sin verksamhet enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 i 
februari 2010 och energiledningsstandarden ISO 50001 i juni 2012. Idén 
om att införa och certifiera ett energiledningssystem presenterades för 
ledningsgruppen under våren 2011. Micasas energiingenjör drev arbetet 
tillsammans med en konsult. Anledningen till att Micasa valde att införa 
och certifiera ett energiledningssystem var att man ville försäkra sig om att 
bibehålla de besparingar man redan gjort i ett stort energisparprojekt.

Genomförandet delades upp i tre faser. I första fasen genomfördes 
en energikartläggning. Ett stort antal nyckelpersoner såsom förvaltare, 
driftpersonal, projektledare, ekonomer och avdelningschefer intervjuades. 
Frågeställningarna handlade om hur nyckelpersonerna beaktat energi i sitt 
dagliga arbete, vilka verksamhetsrutiner som fanns, hur organisationen 
var strukturerad och hur ansvar fördelades. I kartläggningen ingick också 
att analysera fastighetsbeståndets energianvändning. 

I andra fasen genomfördes workshops med nyckelpersoner för att 
upprätta de mål, handlingsplaner och rutiner som krävs för certifieringen. 
Nära hälften av Micasa Fastigheters personal deltog. De delades in i ett 
antal grupper för att diskutera kartläggningen och hur de brister som kon-
staterats skulle kunna åtgärdas med bättre rutiner. Alla förslag på rutiner 
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förfinades och fick utgöra grunden till energiled-
ningssystemet. Energiledningsrutinerna vävdes 
sedan ihop med Micasa Fastigheters befintliga 
miljöledningssystem.

Tredje fasen handlade om att implementera 
systemet, utföra internrevision och utbilda per-
sonalen. 

Arbetet med energiledningssystemet tog 1 
år och 4 månader, från beslut till färdigt certifi-
kat. En av anledningarna till att det tagit tid är 
personalens och ledningsgruppens medverkan 
och engagemang. Det var viktigt för Micasa att 
personalen engagerades under hela processen. 

Energikompetens i organisationen
Micasa Fastigheter har energikompetens högt 
upp i organisationen. Micasa är organiserat i sex 
avdelningar under VD: administration, kommu-
nikation, inköp, fastighetsförvaltning, affärsut-
veckling samt byggprojekt. Energiingenjören 
tillhör avdelningen fastighetsförvaltning och 
har avdelningschefen som närmsta chef. Energi-
ingenjören Sylvain Rodriguez tycker att organi-
sationen är bra och det finns rollbeskrivningar 
som tydliggör arbetet. 

Energimål och resultat

 Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 10 % till 2015 
jämfört med år 2011. 

 Elanvändningen ska inte öka till 2015 jämfört med 2011 års elanvändning.
 Micasa ska öka sin andel lokalt producerad energi till 2015 jämfört med 

2011.
 Energianvändningen ska inte vara högre än 55 kWh/m² vid nyproduktion. 
 Energianvändningen ska inte vara högre än 60 kWh/m² vid mycket stora 

ombyggnader.

Cecilia Hogell, Miljöansvarig, 
Micasa fastigheter.

Sylvain Rodriguez, Energi-
ingenjör, Micasa fastigheter.
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Mellan 2007 och 2013 har Micasa Fastigheter minskat energianvändning-
en med ca 15 %. Energianvändningen ligger idag på 140 kWh/kvm Atemp 
och år exklusive verksamhetsel. Energianvändningen har minskat rejält 
från 2012 till 2013, till stor del på grund av arbetet med driftoptimering. 
Det är svårt att särskilja vad energiledningsrutiner bidragit med enligt 
energiingenjören Sylvain Rodriguez, men han tycker att energilednings-
systemet har skapat en struktur för energiarbetet som kanske inte hade 
funnits annars.

 Energianvändning

FIGUR 6 • Specifik energianvändning 2009–2013.
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Exempel 4: 
Västerbottens läns landsting, fastighet

 Antal fastigheter: 27. 
 Förvaltad yta: ca 620 000 m2 BRA, varav Norrlands universitetssjukhus  

300 000 m2 BRA.
 Typ av verksamhet: Sjukhus.
 Energianvändning: 224 kWh/m2 Atemp och år, inklusive verksamhetsel  

(89 miljoner kronor per år).
 Antal anställda: ca 90 personer.
 Omsättning: ca 550 miljoner kronor per år (ingen internhyra så 

redovisningen är inte uppbyggd på samma sätt som för andra 
fastighetsorganisationer).

VLL fastighets energiledningssystem
Västerbottens läns landsting, fastighet är inte certifierat enligt energiled-
ningsstandarden ISO 50001, men har arbetat systematiskt med energi 
sedan slutet av 90-talet. En energiingenjör anställdes 2005 och 2008 hand-
lade VLL fastighet upp en EPC-entreprenad som har genomfört energiåt-
gärder och driftoptimering av hela beståndet. EPC-entreprenören har även 
utbildat driftpersonalen och VLL fastighet har tagit del av erfarenheter som 
EPC-entreprenaden fört med sig under åren för att delvis bygga upp ett 
eget energiledningssystem. �EPC skapade fokus på energifrågan och man 
fick loss investeringsmedel” berättar energiingenjör Jakob Odelblad. Det 
finns inte så mycket rutiner dokumenterade, men ett arbetssätt och en  
mötesstruktur för att följa upp energimål och föreslå energiåtgärder har 
tagits fram. Det pågår även arbete med ett kvalitetssystem centralt i lands-
tinget som fastighet deltar i, och man håller i dagsläget på med en analys av 
vilka delar av standarden ISO 50001 som saknas i verksamheten. Det finns 
ett stort politiskt intresse för energifrågan i landstinget, men det är svårare 
att få med sig ledningsgruppen för fastighet, berättar Jakob Odelblad. En-
ergiingenjören driver i dagsläget arbetet med energiledningssystemet. Det 
finns planer på att certifiera fastighetsverksamheten enligt ISO 50001,”det 
är ett sätt att visa att man uppfyller det man tänkt sig”, menar Jakob.
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Energikompetens i organisationen
Västerbottens läns landsting, fastighet har en-
ergikompetens högt upp i organisationen. VLL 
fastighet har nyligen genomgått en omorganisa-
tion och består nu av fyra avdelningar/områden: 
en stab, en avdelning med stödfunktioner samt 
tre fastighetsområden. Fastighetsområdena är 
indelade i Nus Umeå, Skellefteå/Lycksele samt 
förvaltningsstöd/externa lokaler. Inom varje 
fastighetsområde finns förvaltare, driftingen-
jörer, fastighetsingenjörer och fastighetstekni-
ker. Under fastighetsområde förvaltningsstöd/
externa lokaler ligger även projektledning och 
tekniksamordnare. Tekniksamordnare är sakkunniga inom olika områden, 
till exempel VVS, energi, medicinska gaser, och säkerhet. Enligt driftin-
genjören Gunnar Eriksson arbetar man mer som ett team efter omorgani-
sationen då drift och förvaltning hamnade inom samma område. Det har 
blivit ett bättre samarbete och man kan inte längre skylla på någon annan 
avdelning om något inte fungerar. Energiingenjören Jakob Odelblad tror 
också att den nya organisationen ger bättre förutsättningar att lyckas med 
energiarbetet.

Energimål och resultat

 Elanvändningen ska vara högst 113 kWh/kvm år 2015. 
 Elanvändningen ska vara högst 105 kWh/kvm år 2020. 
 Värmeanvändningen ska vara högst 108 kWh/kvm år 2015. 
 Värmeanvändningen ska vara högst 100 kWh/kvm år 2020.

För VLL fastighet innebär det att energianvändningen ska minska med 9 % 
till 2015 respektive 15 % till 2020.

2013 var den specifika energianvändningen 224 kWh/kvm BRA (El 107 
kWh/kvm BRA, Fjv 116 kWh/kvm BRA). Jakob Odelblad, energiingenjör 
uppskattar att VLL fastighet kan nå målet för minskad värmeanvändning, 
men att det blir svårare att uppfylla krav på minskad elanvändning till 
2020. ”Elanvändningen kan vi inte påverka i lika stor utsträckning, verk-
samheten blir dessutom mer och mer elintensiv” säger Jakob Odelblad.

Jakob Odelblad, Fastighets-
områdeschef, Västerbottens 
läns landsting, fastighet.
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Sedan 1997 har VLL fastighet gjort besparingar på ca 20 %. 
Bakgrunden till besparingarna är att fastigheter med hög energian-

vändning avyttrades i början av 2000-talet och 2005 anställdes en energi-
ingenjör vilket tydliggjorde roller och ansvar. Från 2008 genomfördes EPC-
projekt vilket också bidrog till kompetensutveckling av personal. Under 
åren har energiarbetet blivit mer och mer systematiskt, men det är svårt att 
härleda besparingarna till detta även om Jakob Odelblad är övertygad om 
att det indirekt har bidragit till besparingar.

 Energianvändning

FIGUR 7 • Specifik energianvändning 1996–2014.
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Exempel 5: 
Regionservice Skåne, fastighetsdivision
Förvaltningsorganisationen Regionservice, fastighetsdivision under  
Fastighets- och servicenämnden ansvarar för fastighetsförvaltning, inves-
teringsverksamhet och fastighetsdrift.

 Antal fastigheter: ca 327. 
 Förvaltad yta: ca 1 100 000 m2 BRA.
 Typ av verksamhet: Sjukhus.
 Energianvändning: 232 kWh/m2 BRA. 
 Antal anställda: ca 235 personer varav ca 125 personer på Skåneteknik 

(internt driftbolag).
 Omsättning: ca 2 600 miljoner kronor per år.

Regionservice Skånes energiledningssystem
2009 certifierades energiledningssystemet enligt den europeiska standar-
den EN 16001. Initiativet kom från dåvarande miljöstrategen som tillsam-
mans med driftorganisationen byggde systemet. En konsult anlitades 
sedan för att implementera systemet och utbilda personalen. Revideringar 
har gjorts i ganska stor utsträckning under åren, främst på grund av om-
organisation samt övergång till den internationella energiledningsstan-
darden ISO 50001.

Systemet omfattar hela fastighetsdivisionen och hela fastighetsbestån-
det. Samtidigt som man införde energiledningssystemet så infördes också 
ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Krav på certifiering enligt ISO 
14001 kom från landstingets miljöprogram. Regionservice var bland de 
första fastighetsägarna att certifiera sitt energiledningssystem. Man var 
även först ut med att energideklarera byggnaderna och har under åren 
fokuserat mycket på energifrågan. 
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Energikompetens i organisationen
Regionservice Skåne har energikompetens högt upp i organisationen. 
Regionservice ansvarar för flera divisioner, varav fastighetsdivisionen 
är en. Energistrategen är organisatoriskt placerad under Regionservice 
huvudkontor och ansvarar för energiarbetet i alla divisioner men arbetar 
ca 80 % åt fastighetsdivisionen. Malin Kihlman, chef för fastighetsdivisio-
nen skulle helst se att energikompetensen låg under fastighetsdivisionen 
istället eftersom det är inom fastighetsdivisionen som de mest betydande 
energiaspekterna finns. 

FIGUR 2 •  Organisationsschema Regionservice Skåne.
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Energimål och resultat

 Energiförbrukningen ska för år 2014 understiga 229 kWh/m2 BTA.
 Energiförbrukningen ska för år 2018 understiga 192 kWh/m2 BTA.
 Alla nyproducerade byggnader ska klassas enligt Miljöbyggnad lägst nivå 

silver.
 2016 ska minst 80 % av värmeenergin komma från förnybara energikällor.
 Fastighetsdivisionen ska vara fossilbränslefria år 2020.

Regionservice Skåne har ingen graf som visar hur energianvändningen 
förändrats de senaste åren. Det beror på att en stor del av fastigheterna har 
sålts under åren vilket gör energiuppföljningen missvisande. Den speci-
fika energianvändningen har uppskattningsvis minskat från 275 kWh/m2, 
år 2006 till 238 kWh/m2, år 2013 och fastighetschefen Anders Johansson 
tror att det systematiska energiarbetet som energiledningssystemet fört 
med sig indirekt har bidragit till minskningarna.



5
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Erfarenheter från 
arbete med energi
ledningssystem
Detta kapitel innehåller tips till andra fastighetsorganisationer 
som funderar på att införa ett energiledningssystem enligt ISO 
50001. Kapitlet beskriver också områden där medverkande 
fastighetsorganisationer ser förbättringspotential, det handlar 
om kommunikation med hyresgäster och marknadsföring. Slut-
ligen redovisas en checklista som Energimyndigheten har tagit 
fram som kan vara till hjälp inför införande av ett energiled-
ningssystem. Energimyndigheten har även tagit fram ett antal 
handböcker som kan vara till hjälp i arbetet med energiledning, 
dessa går att ladda ned på www.energimyndigheten.se/Fore-
tag/Energieffektivisering-i-foretag/energiledning/.

Tio tips
Nedan redovisas några av de erfarenheter som medverkande fastighets-
organisationer vill dela med sig av till andra som funderar på att införa 
energiledningssystem enligt ISO 50001. 

Ledningen måste vara med
Ledningen måste vara med på tåget, det är viktigt att det avsätts tillräckligt 
med resurser för att bygga och sedan förvalta systemet. Ta reda på vad det 
innebär att bygga och förvalta ett energiledningssystem enligt ISO 50001 
och informera ledningen innan beslut tas. Oftast räcker det inte med att 
anlita en konsult för att bygga systemet, personalen måste engageras för 
att systemet ska bli levande och verkningsfullt.
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Det tar tid…
Ha tålamod, det tar tid att bygga ett system. För en medelstor fastighets-
organisation tar arbetet 1–1,5 år från beslut till certifierat system, se exem-
pel på tidplan i bilaga 10. Arbetet delas förslagsvis upp i tre faser:

 I första fasen kartläggs hur energiarbetet bedrivs i dagsläget. 
Nyckelpersoner intervjuas, dokumentation granskas och 
fastighetsbeståndets energianvändning analyseras. Arbetet tar ca 5–6 
månader.

 I andra fasen upprättas de mål, handlingsplaner och rutiner som krävs 
för certifieringen. Detta bör ske i nära samarbete med nyckelpersoner, 
förslagsvis på en workshop där de får diskutera kartläggningen och hur 
de brister som konstaterats kan åtgärdas med hjälp av bättre rutiner. 
Arbetet tar ca 4–5 månader.

 Tredje fasen handlar om att implementera systemet, utföra internrevision 
och utbilda personalen. Arbetet tar ca 3 månader.

Välj rätt tidpunkt för införande
Välj rätt tidpunkt så att uppbyggnaden inte sker mitt i eller precis innan  
en omorganisation. Att revidera stora delar av systemet under pågående  
arbete eller precis när arbetet är klart tar mycket energi från organisatio-
nen och det kan bli tufft att starta om.
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Ta till vara befintliga rutiner
Ta tillvara befintliga rutiner, det finns ingen anledning att skapa helt nya 
rutiner om det redan finns väl fungerande sådana. Det kan även finnas 
dokumentation från tidigare arbete med ledningssystem och processer 
som kan plockas upp igen och implementeras. Personal som arbetat under 
längre tid ska inte behöva uppleva att organisationen försöker uppfinna 
hjulet gång på gång och att det tidigare arbetet varit förgäves.

Försök inte lösa allt på en gång
Det är lätt att bli överambitiös när handlingsplaner och rutiner ska upprät-
tas. Alla brister i energikartläggningen behöver inte åtgärdas, huvudsaken 
är att organisationen ständigt förbättrar sig. Alltför tuffa mål, alltför många 
aktiviteter i handlingsplanen och långa rutinbeskrivningar kan lätt ta död 
på engagemanget. Organisationen ska kunna arbeta med systemet som 
därför måste vara enkelt och ribban får inte bli för hög från början. Perso-
nalen måste känna att de uppfyller delar av systemet för att bli motiverade 
att fortsätta.

Var ärlig
Det är viktigt att vara ärlig och öppen när energiarbetet kartläggs eftersom 
bristerna som identifieras lägger grunden till energiledningssystemet. 
Ärlighet är också viktigt vid den interna revisionen eftersom bristerna som 
identifieras där bidrar till att utveckla systemet. 

Skapa delaktighet och engagemang
Att engagera personalen tidigt i framtagandet av energiledningssystemet 
skapar en känsla av delaktighet och bidrar till att systemet blir levande och 
efterlevs i större omfattning. Personalen måste uppleva att det finns möj-
lighet att påverka utformning och innehåll i systemet.

 Det är viktigt att informera om energiledningssystemet löpande så att 
all personal känner sig delaktig. Att återkommande lyfta upp resultat och 
mervärden som systemet bidragit till samt gemensamt fira framgångar 
skapar ytterligare engagemang. För att motivera och engagera personal 
så måste ledningen visa entusiasm. Om ledningen visar intresse för hur 
arbetet går smittar det ofta av sig i organisationen.
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Att bryta ned mål på avdelningsnivå och skapa avdelningsspecifika 
aktiviteter skapar större delaktighet bland personalen och gör det naturligt 
att diskutera energi på avdelningsmöten. 

Utse ambassadörer
Utse ambassadörer inom organisationen som ser positivt på energiled-
ningssystemet och som löpande kommunicerar systemets fördelar för att 
få med sig övrig personal.

Planera interna revisioner noga
Att planera de interna revisionerna noga är viktigt för att få en bra bild av 
vad som fungerar och vad som inte fungerar. Om de interna revisionerna 
planeras noga så bidrar det i större utsträckning till utveckling av energi-
ledningssystemet.

Ett system men flera standarder
Fastighetsorganisationer med flera ledningssystem bör väva ihop dessa till 
ett system istället för att ha flera parallella. Chansen att kunna efterleva alla 
standarder ökar då systemen är samordnade. 

Områden med förbättringspotential
Kommunikation med hyresgäster
Samtliga fastighetsorganisationer tycker att kommunikationen med 
hyresgäster om energi skulle kunna förbättras. Representanter för fastig-
hetsorganisationerna har återkommande �husmöten� med hyresgästerna, 
men man fokuserar inte på energi på dessa möten och �energi� finns inte 
med som rubrik på dagordningen. Fastighetsorganisationerna upplever att 
intresset från hyresgästernas sida är svalt och i flera fall finns inga incita-
ment för hyresgästerna att spara energi eftersom energikostnaden ingår 
i hyran. Om mätning av verksamhetsenergi saknas, går det inte heller att 
följa utfall av genomförda åtgärder vilket minskar intresset och engage-
manget hos hyresgästerna. 

Flertalet av fastighetsorganisationerna har drivit energisparkampanjer 
tillsammans med hyresgästerna under årens lopp. Dessa har gett goda re-
sultat men engagemanget hos hyresgästerna har dött ut när kampanjerna 
avslutats. Det är svårt att få tid för att hålla liv i dessa kampanjer menar 
fastighetsorganisationerna. 
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 ENERGIMYNDIGHETENS CHECK 
 LISTA ”ATT KOMMA IGÅNG…”

 - Bygg upp en organisation för energiledningssystemet. Organisationen 
ska ha ansvar och befogenheter att utföra åtgärder inom systemets 
olika delar. 

 - Anta en energipolicy. 
 - Genomför en kartläggning och analys av energianvändningen. Det 

ger grundkunskap som kan användas för att bedöma vilka mål om 
energieffektivisering som innebär utmaningar men som ändå är möjliga 
att nå samt vilka åtgärder som kan genomföras. Se exempel på frågor 
som organisationen kan ställa sig i samband med kartläggningen i 
bilaga 11samt förslag på kolumner i fastighetslista som ligger till grund 
för energianalysen i bilaga 12.

 - Sätt upp och besluta om mål för hur energianvändningen ska förändras 
och bestäm hur målen ska mätas och följas upp. 

 - Upprätta en handlingsplan för varje mål. Planen kan innehålla åtgärder 
som föranleds av kartläggningen men också andra typer av åtgärder 
som informationskampanjer eller installation av mätutrustning. 

 - Se över rutinerna för drift och underhåll. Förändra och förtydliga 
rutinerna för att öka energieffektiviteten. 

 - Se över rutinerna för inköp. Inför krav på energieffektivitet vid 
upphandling av energikrävande utrustning. 

 - Se över rutinerna för byggprocessen. Ha med energifrågan genom 
hela processen för att uppnå ett mer energieffektivt slutresultat. Det 
är alltid lättare att nå bra energieffektivitet vid nyprojektering än vid 
omprojektering. 

 - Utbilda alla medarbetare. Alla i företaget påverkar energianvändningen 
och fler åtgärder kan identifieras om samtliga medarbetare är med och 
tänker energi. 

 - Inför rutiner för hur energifrågorna ska kommuniceras inom och utom 
företaget, hur brister i energiledningssystemet ska upptäckas och 
rättas till och hur revision ska ske.
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Verksamhetsenergi ses oftast inte som en betydande energiaspekt i den 
energikartläggning som energiledningsstandarden omfattar och därför 
upprättas i regel inte rutiner och handlingsplaner för denna aspekt i ett 
energiledningssystem.

Ingen av organisationerna tillämpar gröna hyresavtal, men diskus-
sioner har förts hos flera av fastighetsorganisationerna. Ett grönt hyres-
avtal är en överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om 
att åtgärder ska vidtas för att bibehålla eller förbättra lokalens miljö- och 
energiprestanda. Det gröna hyresavtalet ska bidra till samarbete mellan 
hyresvärd och hyresgäst för att gemensamt uppfylla miljö- och energimål. 
Flera av de medverkande fastighetsorganisationerna har samma ägare som 
sina hyresgäster vilket betyder att de har samma styrande mål att sträva 
mot. Ett grönt hyresavtal kan vara ett hjälpmedel för att förbättra kom-
munikationen om energi med hyresgästerna, avtalet ger en god struktur 
och är ett praktiskt redskap för att hantera det gemensamma uppdraget. 
Sveriges Kommuner och Landsting har initierat och finansierat skriften 
�Gröna avtal för ett bättre samarbete�, en guide för att införa och använda 
gröna hyresavtal. 
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Flera av fastighetsorganisationerna tror att det skulle vara lättare att få 
med sig hyresgästerna om man kommunicerade ”värna om miljön” istäl-
let för ”spara energi”. Hos vissa organisationer pågår även projekt för att 
visualisera energianvändningen och på så sätt försöka få hyresgästerna att 
reagera och agera. 

Marknadsföring
De fastighetsorganisationer som certifierat sig enligt ISO 50001 har varit 
dåliga på att marknadsföra detta externt. Alla medverkande fastighetsor-
ganisationer är överens om att extern marknadsföring av energilednings-
systemet kan vara viktigt, bland annat för att locka till sig framtida arbets-
kraft. Det certifierade energiledningssystemet visar att organisationen 
värnar om miljön, har kontroll på driftkostnader, är ansvarstagande och 
seriös. 



6
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Diskussion och 
slutsats
Alla medverkande fastighetsorganisationer är överens om att 
deras systematiska energiarbete och införande av energiled-
ningssystem bidragit till minskad energianvändning. Nedan 
redovisas exempel på det systematiska arbetssätt som är 
gemensamt för organisationerna och som bidragit till att höja 
energiprestandan i fastigheterna. 

 Organisationerna har låtit utföra energikartläggning av 
fastighetsbestånden och kartläggningarna ligger till grund för konkreta 
energihandlingsplaner. 

 Energimöten äger rum regelbundet i olika konstellationer och på olika 
nivåer inom organisationerna. På fastighetsnivå genomförs energimöten 
månadsvis för att gå igenom byggnadernas energiprestanda, analysera 
avvikande energianvändning samt föreslå åtgärder. På övergripande nivå 
fastställer en styrgrupp energistrategier och energimål. Efterlevnaden 
rapporteras regelbundet till styrgruppen och beslut tas om vilka 
föreslagna energiåtgärder som ska genomföras. 

 I varje organisation finns minst en energisakkunnig som driver och 
samordnar energiarbetet samt förvaltar energiledningssystemet. 
Energisakkunniga befinner sig högt upp i organisationen i samtliga 
fastighetsorganisationer.

 Organisationerna har upprättat rollbeskrivningar som tydliggör ansvaret 
för energiarbetet inom alla delar i organisationen.

 Energicoacher kompetensutvecklar driftpersonal inom energimätning, 
analys och driftoptimering.

 Tekniska system/objekt är väl dokumenterade i en fastighetsdatabas 
och arbetsordrar genereras per automatik då det är dags för tillsyn och 
skötsel. Checklistor följer med ronderingsprotokoll för att säkerställa 
att tillsyn och skötsel utförs på rätt sätt oavsett driftpersonalens 
kompetensnivå vilket ökar förutsättningarna för optimal drift.
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 Organisationerna har skapat system och tillsatt resurser för att följa 
upp driftentreprenörer och deras bidrag till energieffektiv drift av 
anläggningarna.

 Hela underhållsbehovet kartläggs med jämna intervall oavsett om 
det finns medel för att genomföra alla åtgärder, och i samband med 
budgetering av underhållsåtgärder beaktas den merkostnad som 
energieffektivisering kan medföra. Detta minskar risken för att tekniska 
system i byggnaden blir eftersatta och ineffektiva. 

 Vid om- och nybyggnadsprojekt finns rutiner för att tidigt anta 
projektspecifika energimål samt budgetera för eventuella åtgärder. 
Organisationerna har upprättat projekteringsanvisningar som även 
omfattar styrande energikrav, och energisamordnare anlitas för att styra 
och följa upp antagna energimål och energikrav genom byggprocessen.

Förutom minskad energianvändning har energiledningssystemen även 
gett andra positiva effekter såsom högre resurseffektivitet, kompetenshöj-
ning hos personalen, bättre intern kommunikation, färre klagomål från 
hyresgäster, lägre kostnader för felavhjälpande underhåll samt positiv 
värdeutveckling på fastigheterna.

Energibesparingar och effektivisering kanske skulle ha genomförts 
även om organisationerna inte valt att införa energiledningssystem men 
samtliga organisationer är överens om att den struktur som man byggt 
upp kring energiarbetet har haft en avgörande betydelse. Det fanns en risk 
att energiåtgärder fallit mellan stolarna om inte strukturen kring energi-
arbetet hade funnits. Tydliga rollbeskrivningar, rutiner, mötesstrukturer, 
system och verktyg som energiledningssystem skapar de förutsättningar 
som krävs för att gå från ord till handling. Organisationerna påpekar dock 
att energiledningssystemet inte får bli övermäktigt. Alltför tuffa mål, 
alltför många aktiviteter i handlingsplanen och långa och onödiga rutinbe-
skrivningar kan ta död på engagemanget och ge motsatt effekt.

I några av de deltagande organisationerna finns planer på att gå över 
från energiledningssystemet ISO 50001 till ett kvalitetsledningssystem 
enligt ISO 9001. Tanken är då att implementera energiledningsrutiner 
i kvalitetssystemet. Att behandla energifrågor som en del i ett kvalitets-
system kan bidra till att energifrågan tappar fokus. Om organisationen är 
mogen och har arbetat framgångsrikt med energiledning i många år och 
energiledningsrutinerna har blivit en del i det dagliga arbetet är risken 
mindre för att fokus på energifrågan minskar. De flesta organisationer är 
dock utsatta för ständig förändring och omorganisation och en ny led-
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ningsgruppen kanske inte har samma engagemang för energifrågor som 
den tidigare ledningsgruppen. 

Verksamhetsenergi blir oftast inte en betydande energiaspekt i den 
energikartläggning som energiledningsstandarden omfattar. Därför 
upprättas i regel inte rutiner och handlingsplaner för denna aspekt i ett 
energiledningssystem vilket bland annat bidrar till att kommunikationen 
med hyresgäster om energifrågor brister även om förbättringspotentialen 
är stor inom detta område. Flera av fastighetsorganisationerna tror att det 
skulle vara lättare att få med sig hyresgästerna om man kommunicerade 
”värna om miljön” istället för ”spara energi” i de energisparkampanjer som 
förekommer.
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Bilaga 2 – årligt energibokslut 
Bilaga 3 – mall för energioptimering 
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Bilaga 1: 
Identifierat utbildningsbehov

 Exempel på identifierat utbildningsbehov

Utbildning Innehåll Målgrupp
Grundläggande 
energiutbildning

Miljö- och energipolicy All personal

Miljö- och energiledningssystemets uppbyggnad

Miljö- och energiledningssystemets fördelar

Energibegrepp

Fastighetens energianvändning

Energianvändningens påverkan på miljö, inom-
husmiljö och driftkostnad

Energieffektivisera kontoret

Energieffektiv 
drift

Detaljerad genomgång av fastighetens tekniska 
system, hur de fungerar och samverkar samt 
påverkar fastighetens energianvändning

Egen drift
Kontroll- och upp-
följningsgruppen 
DriftentreprenörVikten av systematisk tillsyn och skötsel

Vad krävs för optimal drift av tekniska system

Mäta och följa upp energianvändningen

Energiledningsrutiner som berör energieffektiv 
drift

Energieffektiv 
förvaltning

Övergripande genomgång av fastighetens 
tekniska system, hur de fungerar och samverkar 
samt påverkar fastighetens energianvändning

Förvaltare

Definition av verksamhetsspecifik och fastighets-
specifik energi

Fördelning av verksamhetsspecifik och fastig-
hetsspecifik energi i vårdlokaler

Incitament för hyresgästen att minska sin ener-
gianvändning

Brukarbeteenden och energianvändning

Inomhusmiljö och energianvändning

Energieffektiva underhållsåtgärder, exempel och 
lönsamhet

Energiledningsrutiner som berör energieffektiv 
förvaltning
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Utbildning Innehåll Målgrupp
Energieffektiva 
ny-, om- och 
tillbyggnader

Övergripande genomgång av fastighetens 
tekniska system, hur de fungerar och samverkar 
samt påverkar fastighetens energianvändning

Projektledare

Energimål och energikrav vid ny-, om- och 
tillbyggnad samt exempel på energieffektiva 
lösningar

Lönsamhet – energi- och LCC-beräkningar

NNE, passivhus, Sveby, miljöklassning

Energiledningsrutiner som berör byggprojekt

Upphandling Miljö- och energikrav i upphandling enligt LOU Upphandlare

Utvärderingskriterier avseende miljö och energi

Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg

LCC

TABELL 4 • Identifierat utbildningsbehov på Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
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Bilaga 2: 
Energibokslut
Energibokslutet för fastighetsenheten vid Östersunds kommuns tekniska 
förvaltning presenterar enhetens energiarbete såsom organisation, mål-
uppföljning och inriktning. Bokslutet indelas i sex kapitel:  

Kapitel 1
”Inledning och bakgrund” beskriver fastighetsenhetens energiarbete i rela-
tion till kommunens arbete samt presenterar kort historik och nuläge. 

Kapitel 2
”Energianvändning” redovisar nyckeltal för värme- och elanvändning samt 
energiprestanda för fastigheterna, indelade per verksamhetskategori.  

Kapitel 3
”Energislag” redovisar energianvändningen uppdelad i olika energislag.  

Kapitel 4
”Energiåtgärder” presenterar genomförda energiåtgärder under året som 
gått samt redovisar planeringen för nästkommande år med en prognos för 
energianvändningen. 

Kapitel 5
”Ekonomi” redovisar energikostnader och energipriser 

Kapitel 6
”Energiledningssystemet” presenterar fastighetsenhetens energipolicy och 
energimål.  
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Energibokslutets innehållsförteckning 
FÖRORD 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
LÄSANVISNING 
1  INLEDNING OCH BAKGRUND 
 1.1  HISTORIK 
 1.2  IDAG OCH FRAMÅT 
 1.3  ENERGILEDNINGSSYSTEMET 
2  ENERGIANVÄNDNING 
 2.1  ENERGIANVÄNDNING PER VERKSAMHETSKATEGORI 
 2.1.1  Total energianvändning 
 2.1.2  Värme 
 2.1.3  El till annat än värme 
 2.2  ENERGIANVÄNDNING I NYBYGGDA FASTIGHETER 
3  ENERGISLAG 
 3.1  FJÄRRVÄRME 
 3.2  OLJA 
 3.3  ELVÄRME 
 3.4  VÄRMEPUMPAR 
 3.5  FASTBRÄNSLE 
4  ENERGIÅTGÄRDER 
 4.1  BERÄKNING OCH UPPFÖLJNING AV ENERGIÅTGÄRDER 
 4.2  ENERGIÅTGÄRDER föregående år
 4.4  PLANERAT ENERGIARBETE 
 4.4.1  Energiprojekt 
 4.4.2  Ny- och ombyggnad 
 4.4.3  Prognos 
5  EKONOMI 
 5.1  ENERGIKOSTNAD 
 5.1.1  Energikostnad per kvadratmeter 
 5.2  ENERGIPRIS 
 5.2.1  Priser för samtliga energislag 
 5.2.2  Elpris 
 5.2.3  Fjärrvärmepris 
 5.3  KALKYLPRISER 
6  ENERGILEDNINGSSYSTEMET 
 6.1  ENERGIPOLICY 
 6.2  ENERGIMÅL
BILAGA 1. ENERGIANVÄNDNING PER FASTIGHET 
BILAGA 2. OLJEVÄRMDA FASTIGHETER
BILAGA 3. ELVÄRMDA FASTIGHETER 
BILAGA 4. VÄRMEPUMPAR 
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Bilaga 3: 
Mall för energioptimering

 Mall för energioptimering

A1 Kund
Fastighetsbeteckning Byggnads ID
Formulär
Utomhustemperatur vid optimering x C° Datum

Pos Utförd kontroll

Optimering utförd av

1 Uppstart
1.1 Genomgång av normalårskorrigerad energistatistik med driftsperson

1.2 Genomgång av driftkort i DHC

1.3 Genomgång av eventuella driftstörningar eller konfortproblem

2 Lokaler
2.1 Stickprovsmätning av rumstemperatur Högst Lägst Medel

2.2 Stickprovsmätning av tilluftstemperatur Värde 1 Värde 2 Värde 3

2.3 Avläsning temperaturtrender Högst Lägst Medel

3 Undercentral värmedistribution
3.1 Inställning värmekurva Värde Betjänar

3.2 Inställning parallellförskjutning Värde Betjänar

3.3 Inställning pumpstopp Värde Betjänar

3.4 Avläsning värmemängdsmätare, beräkna 
OW-tal (m2/MWh)

m2 MWh

EMM ID/Betjänar QW-tal

3.5 Inställning cirkulationspump Värde

3.6 Täthetskontroll av ställdon/ventil värme. Kontroll utförs 1ggr/år

3.7 Kontroll regleravvikelser mellan börvärde och årvärde

3.8 Temperatur momentant Utgivare Framledning Returedning Varmvatten/VVC

3.9 Expansionskärl Förtryck Systemtryck Säkerhetsventil Resonansljud OK?

Kontroll utförs 1ggr/år

4 Ventilation
4.1 Verksamhetstider LAxx

4.2 Tidkanaler för LAxx

4.3 Börvärde luft Styrprincip Temperatur Tryck Fukt

4.4 Funktion behovsanpassat ventilations-
flöde

Beskrivning
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4.51 Temperaturverkningsgrad tilluft 
ŋ = (T-U)/(F-U)

ŋ Tilluft Uteluft Frånluft

4.52 Temperaturverkningsgrad från-
luft ŋ = (T-U)/(F-U)

ŋ Frånluft Avluft Uteluft

4.71 Täthetskontroll av ställdon/ventil värme. Kontroll utförs 1 ggr/år

4.72 Täthetskontroll av ställdon/ventil kyla. Kontroll utförs 1 ggr/år

4.73 Täthetskontroll av ställdon/ventil återvinning. Kontroll utförs 1 ggr/år

4.8 Kontroll elmärmebatteri

5 Kylanläggningar
5.1 Kontroll årsverkningsgrad Q KWh EMM Q KWh ELM Beräknad ŋ

5.2 Inställning av börvärde köldbärare Värde

5.3 Mätning av ∆t Köldbärare Tillopp Retur ∆t

5.4 Kontrollera så att kondensorns luftväxlare är rena

5.5 Frikyla. Kontrollera så att luftväxlare är rena

5.6 Luft/Luft, kontrollera inställningsvärden Börvärde Timer Övrigt

6 Värmepumpar
6.1 Kontroll årsverkningsgrad Q KWh EMM Q KWh ELM Beräknad ŋ

6.2 Kontroll ∆t Värmebärare Mätvärde retur Mätvärde tillopp ∆t

6.3 Kontroll ∆t Köldbärare Mätvärde retur Mätvärde tillopp ∆t

6.4 Inställning värmekurva Värde Betjänar

6.5 Inställning parallellförskjutning Värde Betjänar

6.6 Inställning pumpstopp Värde Betjänar

6.7 Notera drifttimmar och antal starter Drifttimmar (h) Starter (N)

6.8 Spetsvärme, ange börvärde och styrfunk-
tion

Börvärde Styrfunktion

6.9 Luft/Luft, kontrollera inställningsvärden Börvärde Timer Övrigt

7 Övrigt
7.1 Luftkompressor Börvärde Tidur Verksamhetstider Övrigt

7.2 Ångpanna Börvärde Driftstrategi

8 Återkoppling
8.1 Driftoptimeringar är kommunicerade med Driftansvarig

8.2 Optimeringsprotokoll överlämnat till Teknisk förvaltare/beställare

9 Månadsvis rondering DHC
9.1 Utvärdering av energistatistik tillhandahållen av driftspersonal/teknisk förvaltare

9.2 Uppföljning av anläggningen på distans via DHC

Januari Februari Mars April Maj Juni

Juli Augusti September Oktober November December
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Bilaga 4: 
Lathund för energieffektivisering ”första hjälpen”

 Exempel på lathund

Åtgärd Förutsättning
Besparing
Energi/år

Ventilation
A1 Sänkning av tilluftstemperatur 

med 1°C på ventilationsaggregat 
(flöde 1,0m3/s)

Roterande värmeväxlare, 
verkningsgrad 70 %, frånlufts-
temperatur +21°C, kontinuerlig 
drift.

-9 702 kWh värme per m3/s

A2 Batterivärmeväxlare, verk-
ningsgrad 45 %, frånluftstem-
peratur +21°C, kontinuerlig 
drift

- 10 182 kWh värme per m3/s

B1 Minska drifttid från kontinuerlig 
drift till endast dagtid var dagar 
(flöde 1,0 m3/s), endast värme

Roterande värmeväxlare,  
verkningsgrad 70 %

-26 021 kWh värme per m3/s

B2 Batterivärmeväxlare, verk-
ningsgrad 45 %

-58 339 kWh värme per m3/s

C Optimering av temperaturverk-
ningsgrad på värmeåtervinnare  
i ventilationsaggregat med  
1 %-enhet (flöde 1,0 m3/s)

Kontinuerlig drift, tilluftstemp 
+19°C, frånluftstemp +21°C

-1 884 kWh värme per m3/s

D Byte från batteriåtervinning till 
roterande värmeväxlare på venti-
lationsaggregat (flöde 1,0 m3/s) 

Verkningsgrad ökar från  
45 –80 % (ny kontinuerlig drift)

-57 429 kWh värme per m3/s

E Byte från remdrivna F-hjulsfläk-
tar till direktdrivna fläktar med 
B-hjul (EC- eller PM-motor) i ven-
tilationsaggregat (flöde 1,0 m3/s)

Totalverkningsgrad för fläkt 
ökar, kontinuerlig drift

-19 447 kWh värme per m3/s

Bygg
F1 Tilläggsisolering av vindsbjälklag 

med 250 mm lösull på befintlig 
isolering 200 mm mineralull  
(100 m3) Graddagsort Umeå -2 128 kWh värme per m3/s

F2 Graddagsort Skellefteå -2 296 kWh värme per m3/s

F3 Graddagsort Lycksele -2 350 kWh värme per m3/s

G1 Tilläggsisolering av vindsbjälklag 
med 250 mm lösull på befintlig 
isolering 200 mm sågspån  
(100 m3) Graddagsort Umeå - 4 009 kWh värme per m3/s

G2 Graddagsort Skellefteå -4 324 kWh värme per m3/s

G3 Graddagsort Lycksele -4 427 kWh värme per m3/s
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Bilaga 5: 
Mall för energimöte med driftentreprenör

 Exempel på protokollmall

Nr Ämne Ansvarig
1 Nästa möte

2 Justering protokoll

Anmälan om justering av protokoll sker inom en 
vecka efter utskick, i annat fall anses protokollet 
vara justerat.  

3 Energianvändning 

Genomgång av energirapport och snabb analys av 
större avvikelser

Genomgång av årlig energistatistik för ett antal 
fastigheter

4 Mätaravläsningar

Felaktiga avläsningar

Mätarbyten, korrigeringsfaktorer

Ej utförda avläsningar

5 Styr och Övervakning

Larmer, ev. låg verkningsgrad på värmeåtervinning

Uppföljning energieffektiv drift och skötsel

OVK

6 Driftoptimering

Verksamhetsförändringar

Felanmälningar avseende inomhusklimat

7 Övriga frågor

TABELL 5 • Protokollmall för energimöten med driftentreprenörer hos Micasa Fastigheter i 
Stockholm AB.
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Bilaga 6: 
Energieffektivisera i samband med planerat 
underhåll

Energieffektivisering i samband med planerat underhåll
I första hand ska Micasa Fastigheters projekteringsanvisningar användas.  
I denna handling finns tips på passa-på-åtgärder som är lönsamma att 
utföra i samband med planerat underhåll. 

Klimatskal

Fasad
I samband med fasadrenovering ska det utredas om någon eller flera av 
följande energibesparande åtgärder kan genomföras i samband med  
underhållsåtgärden:

 Är tilläggsisolering möjlig i samband med fasadrenovering. Utvändig 
tilläggsisolering är alltid att föredra. Tänk dock på att ifall tilläggsisolering 
utförs kan fönstren behöva flyttas ut i fasadliv. Om fasaden tilläggs-
isoleras med 25 cm minskar energianvändningen med 15 kWh/m2 (om det 
bara var 10 cm isolering innan).

 Otätheter i fasad och köldbryggor ska undersökas, exempelvis med 
termografering (värmefotografering) och om möjligt åtgärdas i samband 
med fasadrenovering. Att åtgärda luftläckor i samband med underhåll i 
klimatskalet kan spara ca 8 kWh/m2.

Tänk på att vid tilläggsisolering av fasader kan en ny injustering av värme-
systemet krävas.  

Tak
I samband med takrenovering ska det utredas om någon eller flera av föl-
jande energibesparande åtgärder kan genomföras i samband med under-
hållsåtgärden:
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 Vid takrenovering eller omläggning av yttertak ska möjligheten att tilläggs-  
isolera tak eller vindsbjälklag utredas. Även viktigt att tänka på diffusions-
tätheten samt ventilation så att en tilläggsisolering inte ger upphov till 
fuktproblem. Om isolertjockleken i vindsbjälklag endast är 15 cm så kan en 
tilläggsisolering till 40 cm minska energianvändningen med ca 3 kWh/m2. 

 Köldbryggor ska undersökas, exempelvis med termografering (värme-
fotografering) och om möjligt åtgärdas i samband med takrenovering.

 Tänk även på en framtida ombyggnad av ventilationssystemet i samband 
med ombyggnad av tak. Byggnation av nya och större fläktrum kan krävas 
för att få plats med luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.

 Vid renovering av takavvattning så som hängrännor och stuprör vid 
utvändig takavvattning eller takbrunnar vid invändig ska det utredas/
kontrolleras hur ett eventuellt avisningssystem (elvärmekabel i häng-
rännor, stuprör och brunnar) fungerar och styrs.

Fönster
I samband med fönsterrenovering ska det utredas om någon eller flera 
av följande energibesparande åtgärder kan genomföras i samband med 
underhållsåtgärden:

 Tätning av befintliga fönster med nya tätningslister i båge och ny drevning 
runt fönsterkarm. Detta minskar risken för drag och kallras.

 Komplettera befintlig fönsterbåge med energiglas. Detta kan förbättra 
U-värdet från 2,9 till 1,0 W/m2K. 

 Komplett utbyte av befintligt fönster till mer energieffektiv fönstertyp,  
se ”E 07.c Checklista – energikrav i projekteringsanvisningarna”.

 Installera mekaniskt solskydd (markis/persienn) eller solskyddsglas/
solskyddsfilm om komfortkyla finns installerad. Detta gäller framför allt 
solutsatta fasader och rum där solbelastningen kan bli stor.

Tänk på att vid byte av fönster eller installation av energiglas i befintliga 
bågar kan en ny injustering av värmesystemet krävas.  

Grund/källare
I samband med omdränering av källare ska möjligheten till utvändig till-
läggsisolering av grundmurarna utredas. 
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Installationstekniska system

Ventilation
I samband med ombyggnad/renovering av ventilationssystem ska följande 
möjliga åtgärder beaktas och utredas i samband med underhållsåtgärden:

 Eftersträva så hög värmeåtervinningsgrad som möjligt mellan från- och 
tilluft. Roterande värmeväxlare, alternativt vissa typer av korsströms 
plattvärmeväxlare har normalt högst återvinningsgrad med ca 75–90 % i 
temperaturverkningsgrad. Vätskekopplad värmeåtervinning har sämst 
verkningsgrad med ca 50 %. Plattvärmeväxlare (motströms) ligger i 
intervallet där emellan. 

 Vid endast frånluftsventilerad byggnad kan värmeåtervinning ur 
frånluften åstadkommas med exempelvis värmepump som sedan kan 
anslutas till värmesystemet.

 Vid utbyte av fläktar och fläktmotorer ska det mest energieffektiva 
alternativet väljas. Det är viktigt att fläkten inte är överdimensionerad 
samt att den är varvtalsreglerad och direktdriven, se Micasa Fastigheters 
krav i ”E 07.c Checklista – energikrav i projekteringsanvisningarna”. 

 Fläktar i frånluftsystem måste vara tryckstyrda 
(utetemperaturkompenserade).

 Eftersträva så låga tryckfall som möjligt i don, kanalsystem och luft-
behandlingsaggregat. Detta reducerar installerad fläkteffekt vilket i sin tur 
reducerar fläktenergin. 

 Ventilationskanaler bör isoleras, annars kan det bli svårt att få fram den 
önskade tilluftstemperaturen till betjänade utrymmen. Gäller även kanaler 
som går inomhus. Detta är extra viktigt om tilluften är kyld.

 Vid ombyggnad/anpassning av ventilationssystemet ska 
luftflödesinjustering ske på berörda delar.

Värme
I samband med ombyggnad/renovering av värmevattensystem ska 
följande möjliga energisparåtgärder beaktas och utredas i samband med 
underhållsåtgärder: 

 Vid ombyggnad/anpassning av radiatorsystem ska systemet injusteras i 
berörda delar. Tänk också på att eventuell tilläggsisolering av klimatskal 
minskar värmeförlusterna vilket kräver en förnyad injustering.

 Installera självverkande termostater på radiatorventilerna för att reducera 
övertemperaturer vid ökande internlaster, exempelvis solinstrålning.
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 Cirkulationspumpar ska ersättas med pumpar som har elektronisk 
varvtalsstyrning och pumpstoppsautomatik (pumpen stannar när inget 
värmebehov föreligger) ska installeras.

 Isolera eventuellt oisolerade värmerör som dras i kulvertar och 
schakt. Vid stambyte bör nya ledningar för kall- och varmvatten samt 
varmvattencirkulation isoleras. 

 Markvärme-/snösmältningssystem ska utföras så energieffektivt som 
möjligt. Normalt bör styrning ske via temperaturgivare i mark samt 
fuktindikering.

Belysningssystem
I samband med renovering eller hyresgästanpassningar ska följande 
möjliga energisparåtgärder beaktas och utredas i samband med åtgärder på 
belysningssystemet: 

 Installera belysningsstyrning, till exempel tidur, dagsljusstyrning eller 
närvarostyrning. Sektionera även belysningsarmaturerna på lämpligt sätt.

 Ersätt belysningsarmaturer/ljuskällor med mer energieffektiva sådan 
med LED-ljuskälla eller T5-lysrör med HF-drivdon.

 Installera elektronisk spänningsreducering vid större lysrörs-
belysningssystem med långa drifttider.

Kök
Vid byte av gamla vitvaror ska högsta energiklass väljas. Idag är A+++ den 
bästa energiklassen som kan väljas för hushållsprodukter. Det skiljer ca 60 
procent i energianvändning mellan en kyl/frys med energiklass A jämfört 
med en som har energiklass A+++. För disk- och tvättmaskiner (för hus-
hållsbruk) skiljer det 30 procent. 

Tvättstugor 
Vid val av en fastighetstvättmaskin ska en maskin väljas som inte använder 
mer energi än 0,25 kWh/kg tvätt för en 60°C tvätt. Vid halvfylld tvätt-
maskin bör energianvändningen minska med minst 30 procent. Tvätt-
maskinerna ska vara anslutna till både kall- och varmvatten.  

Torktumlare använder 30 procent mer energi än en tvättmaskin, tork-
tumlare ska ha automatisk fuktavkänning för att stänga av sig när tvätten 
är torr. Torktumlare med värmepump är dubbelt så effektiv som traditio-
nella torktumlare. 
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Bilaga 7: 
Rutin för energiberäkning

Beskrivning av rutin: 
Energiberäkning

Stora projekt

 För nyproduktion och vid stor ombyggnad (kostnaden överstiger 
18 000 kr/m² Atemp) görs en energiberäkning i programskedet. Den 
tidiga energiberäkningen ska visa vad som krävs för att uppfylla antagna 
energimål. Byggnadens orientering och utformning spelar stor roll för 
byggnadens framtida energianvändning och det är viktigt att åtgärder 
som kan påverka investeringen beaktas i investeringskalkylen.

 Energiberäkning utförs enligt anvisningar i gällande utgåva av Boverkets 
Byggregler3 (BBR).

 Beräkningsprogram IDA Klimat & Energi eller motsvarande används för 
beräkning av ny byggnad. För större ombyggnad kan energiberäkning 
göras med VIP-energy eller likvärdigt program.

 Följande underlag ska överlämnas till den som utför energiberäkningen, 
exempelvis VVS-konsultens energispecialist. I programskedet finns inte all 
indata tillgänglig vilket innebär att energispecialisten i detta skede måste 
göra antaganden om systemval och konstruktion.  
- planritningar,
- fasadritningar,
- sektionsritningar,
- situationsplan,
- uppgift om typ av värme- och ventilationssystem samt eventuellt 

komfortkylsystem,
- konstruktion eller U-värden för yttervägg, golv, tak och fönster etc,
- information om typ av verksamhet.

 Antaganden och uppskattningar som görs i programskedet dokumenteras 
av energispecialisten. Det kan till exempel vara uppskattningar om 
ventilationsflöden, internlaster etc. SVEBY4:s mall ”energitekniska 
funktionskrav” fylls i av energispecialisten.

 Om inte bättre uppgifter finns används schabloner enligt SVEBY.

3. Se Boverkets hemsida www.boverket.se för information.
4. Bygg- och fastighetsbranschens utvecklingsprogram för att Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Bygg-
nader, www.sveby.org.
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 Vid nyproduktion och stora ombyggnader revideras energiberäkningen 
under system- och bygghandlingsskedet för att säkerställa att 
beräkningen stämmer väl överens med vald systemutformning.

 Energiberäkningen revideras även utifrån verkligt utförande. Baserat på 
resultat från egenkontroller, besiktning, driftfallsprovning etc. görs en 
slutgiltig revidering av energiberäkningen. Energiberäkningen utförs i 
samma beräkningsprogram som tidigare energiberäkning.

Medelstora projekt

 För medelstora ombyggnader gör respektive projektör en uppskattning av 
energibesparing för de delsystem som omfattas av projektet. Exempelvis 
beräknar/uppskattar VVS-projektören hur mycket energi (värme, kyla och 
fläktel) som används för ett luftbehandlingssystem före och efter åtgärd. 
Inga krav på beräkningsprogram finns.

Belysningssimulering

 Vid dimensionering av belysningsanläggning ska alltid en 
belysningssimulering utföras. Simulering utförs med hjälp av programmet 
Dialux eller likvärdigt.

Livscykelkostnadsberäkning

 Lönsamhetsberäkningar enligt LCC ska ligga till grund för de systemval 
projektörerna föreslår. För vilka systemval LCC-beräkning är relevant 
ska stämmas av med Micasa Fastigheters energispecialist alternativt 
projektets miljö- och energisamordnare. Exempel på system där val ska 
föregås av LCC är: 
- system för värmeförsörjning, 
- belysningssystem, 
- system för värmeåtervinning, 
- tak och fasader (inkl. fönster och entréer).
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 Projektören genomför LCC för minst två alternativa lösningar. Samma 
beräkningsverktyg och kalkylförutsättningar ska användas vid 
jämförelser. Energimyndigheten5 tillhandahåller ett kostnadsfritt verktyg 
för fläktar och belysningssystem. Miljöstyrningsrådet6 tillhandahåller 
verktyg för ett antal specifika system/produkter. Även Belok7 och 
Boverket8 tillhandahåller kostnadsfria verktyg för lönsamhetsbedömning.

 Kalkylförutsättningarna för LCC-beräkning är följande: 
- Kalkylränta (real):   5 % 
- Energiprisökning (realt):  5 % 
- Pris el:    1,10 kr/kWh exkl. moms 
- Pris fjärrvärme:   0,70 kr/kWh exkl. moms 
- Pris olja:    10 500 kr/m³ exkl. moms 
- Pris fjärrkyla:   0,50 kr/kWh exkl. moms 
- Pris vatten:    12 kr/m³ exkl. moms 
Avskrivningstid:   
- Belysnings- och ljussystem  20 år 
- Luftbehandlingssystem  20 år 
- Motorer och frekvensomformare 10 år 
- Kylsystem    20 år 
- Pumpar    25 år 
- Storköksutrustning   15 år

Underhållsplanering 

 I samband med att förvaltaren/projektledare för underhållsprojekt 
uppskattar kostnader för underhållsåtgärder ska merkostnader för 
energieffektivisering beaktas. Lönsamhetsberäkning ska utföras och ligga 
till grund för val av lösning. Det är endast den uppskattade kostnaden för 
energieffektiviseringen (merkostnaden för att exempelvis välja ett bättre 
fönster än de befintliga vid utbyte) som ska lönsamhetsberäknas.

 Micasa Fastigheters avkastningskrav är 6 % och modell för lönsamhets-
beräkning erhålls av Micasa Fastigheters fastighetsekonom.

5. Se Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se för mer information.
6. Se Miljöstyrningsrådets hemsida www.msr.se för mer information.
7. Beställargruppen Lokaler, se www.belok.se/lcc för mer information.
8. Se www.edkalkyl.se för mer information.

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.msr.se/
http://www.belok.se/lcc
http://www.edkalkyl.se/
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Bilaga 8: 
Energikrav i projekteringsanvisning

 Projekteringsanvisningar avseende energi

Projektinformation
Fastighet: 
               

Fastighetsnr: 
               

Byggnad/del av byggnad: 
               

Byggnadsnr: 
               

Projekt: 
               

Projektnr: 
               

Projektledare: 
               

Övergripande energikrav
¨ Ett övergripande mål vid ny-, till- och ombyggnad är att verka för en så effektiv 

energianvändning som möjligt.

¨ Tekniska lösningar, system och övrig utrustning väljs utifrån bästa energi-
effektivitet, baserat på LCC beräkningar.

¨ Där så är möjligt ska samtliga energiförbrukande system förses med behovs-
styrningar, t.ex. med avseende på temperaturer, flöden, belysningar.

Klimatskal
¨ Yttertak ≤ 0,10 W/m2K.

¨ Yttervägg ≤ 0,13 W/m2K.

¨ Golv ≤ 0,13 W/m2K.

¨ Fönster (inkl karm) ≤ 1,00 W/m2K.

¨ Ytterdörr ≤ 0,90 W/m2K.

¨ Takluckor/ Rökluckor ≤ 0,50 W/m2K.

¨ Glasfasadsystem ≤ 0,50 W/m2K.

¨ Luftläckage ≤ 0,50 l/m2s (ska verifieras och testas vid +50 Pa).

VVS
¨ Pumpar <0,1 kW ska ha verkningsgrad ≥60 % 

Pumpar >0,1 kW ska ha verkningsgrad ≥70 %

¨ Pumpar >0,1 kW utförs med varvtalsreglering och ska vara märkta för Energi-
klass A. Pumpar ska vara utförda för automatisk kapacitetsanpassning vad 
gäller flöde och tryck.

¨ Motorer växelström asynkrona ska vara EFF1 alternativt IE2 eller högre. 

¨ Motorer likström ska vara typ EC.

¨ Fläktar med F-hjul ska undvikas.
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¨ Som grundregel ska ventilationssystem utformas med mekanisk till- och från-
luft samt återvinning, så kallad FTX-ventilation.

¨ Luftbehandlingsanläggningen ska vara uppdelad i separata system med av-
seende på verksamhet, temperaturkrav och drifttider.

¨ Allmänna lokaler med varierande personbelastning ska vara försedda med 
behovsstyrd ventilation, via CO2-, temperatur- och/eller närvarogivare. Till 
exempel gäller detta för samlingssalar, matsalar, dagrum, hyresgästlokaler, 
träningsrum, aktivitetsrum.

¨ Låga tryckfall ska eftersträvas i ventilationsanläggningar med låga tryckskillna-
der mellan längst bort belägna don och don belägna närmast fläktar.

¨ Roterande/Regenerativa VVX ska ha en temperaturverkningsgrad på ≥90 %.

¨ Platt VVX ska ha en temperaturverkningsgrad på ≥75 %.

¨ SFP-krav på aggregat: 
FTX nybyggnad ≤1,3 
FTX ombyggnad ≤1,8 
FVP nybyggnad ≤0,7 
FVP ombyggnad ≤0,9 
F ombyggnad ≤0,3

¨ Fläktar B-hjul ska ha en total verkningsgrad momentan ≥60 %
Axialfläktar ska ha en total verkningsgrad momentan ≥50 %
Kammarfläktar ska ha en total verkningsgrad momentan ≥50 %

¨ Ventilationssystem som betjänar imkåpor i storkök ska vara behovsstyrda med 
tryckknapp för inställbar drifttid. Värmeåtervinning ska eftersträvas.

¨ Vätskekopplat batterivärmeväxlare ska ha en temperaturverkningsgrad på  
≥60 %.

¨ Aggregatet ska förses med följande mätare: Termometrar för tilluft, frånluft, 
avluft samt uteluft samt mellan värmeåtervinning och eftervärmare.

¨ Fläktar ska vara direktdrivna och vara varvtalsstyrda för EC-motorer alternativt 
vara utförda med frekvensomvandlare för asynkrona växelströmsmotorer.  
I första hand ska väljas system med EC-motorer med hänsyn tagen till goda 
dellastegenskaper.

¨ Reglerventil ska ha ventilauktoritet design ≥0,5. Reglerområde R≥50.

¨ Termostat ska vara maximalt begränsad för att uppnå operativ temperatur för 
respektive lokal.

¨ Tvättmaskin av fastighetsmodell ska vara ansluten till både kall- och varm-
vatten, minimikrav är energiklass A. 

¨ Vid installation av torkutrustning av fastighetsmodell ska möjligheten till vär-
meåtervinning utredas. Minimikrav är energiklass B. 
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Tappvatten 
¨ Värmeväxlare, shuntgrupper, m.m. ska isoleras så att yttemperatur vid märk-

effekt inte överstiger +35°C vid +20°C omgivningstemperatur. För ackumulator-
tankar, slingtankar, beredare gäller att dessa ska vara försedda med isolering så 
att minst U-värde = 0,3 W/m2K.

Kyla
¨ System för komfortkyla undviks. Efter särskild behovsanalys utförs komfort-

kylinstallationer i första hand som frikyla kopplad till eventuella borrhål vid 
bergvärmepumpsinstallationer eller som evaporativ kyla utan fuktöverföring 
mellan från- och tilluft. Utreds med hjälp av LCC-kalkyler. 

¨ Förse kontors- och affärslokaler med nattnedkylning via ouppvärmd uteluft.

¨ Små lokala kylmaskiner ska undvikas.

¨ Restaurangkök ska i första hand förses med evaporativ kyla utan fuktöverföring 
mellan från- och tilluft. I andra hand med centralkyla där så är tillämpligt och 
förses med återvinning av kondensorvärme som i första hand placeras i utrym-
men såsom garage för värmeåtervinning och andra hand för värmeåtervinning 
till tappvarmvattensystem.

Värme
¨ Uppvärmning ska ske med vattenburen värme utan stöd av eventuella luftbe-

handlingsanläggningar. Direktverkande el får endast i undantagsfall installeras.

¨ I första hand ska byggnader vara anslutna till fjärrvärme. I andra hand ska 
försörjning ske med värme från eldrivna värmepumpar, företrädesvis bergvär-
meanläggningar.

¨ Som komplement utreds möjligheter till värme- och tappvarmvattenproduktion 
via solfångare.

¨ Även solceller för elproduktion övervägs där så är lämpligt och ekonomiskt 
försvarbart.

Styr och reglerteknik
¨ Mediaförbrukning ska inhämtas till DUC och DHC via kommunikationsgränssnitt 

exempelvis M-bus eller LON med avseende på fastighetselförbrukning, tappkall-
vattenförbrukning, fjärrvärmeförbrukning samt tappvarmvattenförbrukning.

¨ Enbart Micasa Fastigheters befintliga styrsystem får användas (Schneider, 
Siemens, Regin och Kabona)

¨ Styr och övervakningssystemen förses med bland annat följande funktioner: 

¨ Allmänna funktioner för styrning, reglering, mätning, indikering och larmöver-
vakning av samtliga vvs-tekniska installationer.

¨ Varvtalsreglering av fläktar och pumpar i huvudsystem för vvs och kyla via  
frekvensomriktare med avseende på tryck eller flöde i respektive system.

¨ Mätning av energi och mediaförbrukning.

¨ Övervakning av mediadata som temperaturer, tryck m.m.
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¨ Övervakning av lokaler med avseende på rumstemperaturer.

¨ Presentation av förbrukningsdata, lokaltemperaturer m.m via användargräns-
snitt.

¨ Funktioner som aktivt stödjer en energieffektiv förvaltning.

¨ Funktioner för styrning och övervakning av el- och teletekniska installationer 
så som larminsamling, styrning med tid- och dagsljusfunktioner för belysning, 
individuella tidkanaler för hyresgäster, styrning och övervakning av värme-
kabelinstallation, övervakning av nödbelysning m.m.

Belysning
¨ Riktlinjer för rekommenderad installerad effekt:

Samvarorum/Allrum/Matrum 10–15 W/kvm
Kök 10–12 W/kvm
Korridor 6–8 W/kvm
Trapphus 8–10 W/kvm
Bostadsrum 10–12 W/kvm
Badrum 8–10 W/kvm
Kontor / Administration 10–12 W/kvm

¨ Belysningsberäkning ska utföras enligt Dialux eller likvärdigt.

¨ Utvecklingen av LED ska beaktas.

¨ Lysrör ska vara lågenergilysrör och typ fullfärgslysrör med HF-don. Glödljus, 
halogenlampor ska i nya anläggningar ej föreskrivas.

¨ Belysningens drifttider ska beaktas vid installation. Närvarodetektorer samt 
tidkanalers tid ska vara inställbara. 

¨ Allmänbelysning i korridorer i Trygghets- samt Seniorbostäder styrs med s.k. 
corridor function. 

¨ I största möjliga mån ska all belysning gå att dimma.

¨ Kontor/ Administration tänds och släcks via inbyggd rörelsevakt. I de ytor det är 
möjligt, ska belysningssystem förses med konstantljusgivare, d.v.s. en sensor 
som anpassar ljusnivån till det infallande dagsljuset.

¨ Belysning i sekundära utrymmen så som tvättstuga, förråd m.m. utförs närva-
rostyrd med armaturer med inbyggd rörelsevakt eller alternativt med externt 
placerad rörelsevakt.

¨ I trapphus ska belysningen vara närvarostyrd med akustiska detektorer eller 
rörelsedetektorer, alternativt med s.k. corridor function. 

¨ Belysning utomhus ska tändas och släckas via tidkanal och dagsljussensor.
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De ikryssade anvisningarna är relevanta att beakta i projektet och ska arbe-
tas in i projekteringshandlingar samt genomföras.

Underskrift projektledare/förvaltare

Underskrift energiingenjör

Underskrift ansvariga projektörer (A, K, el, VVS, kyla, styr- och regler)  
/entreprenörer
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Bilaga 9: 
Dagordning interna energimöten

Agenda styrgrupp

0.  Inledning.
1.  Föregående mötesanteckningar.
2. Syfte och mål.
 - Att fatta beslut om genomförande av åtgärdsförslag inlämnade på 
 blankett.
3. Allmän info.
 - Omvärld. 

  Energieffektiviseringsdirektivet.
 - Regionalt. 

  ISO 50001 – internrevision idag.
  Potential för solcellspåbyggnad.
  Avsiktsförklaringarna.

4. Projekt från energigrupper.
5. Förslag vars genomförande är budgeterat 2014.
6. Övrigt.
 - Förslag på organisation, mötesfrekvens.
 - Hur säkra roller/deltagare.
 - Mätvärdeshantering.
 - Aggregerat måltal.

Agenda fastighetsområde

0.  Inledning.
1.  Föregående mötesanteckningar.
2. Syfte och mål.
 - Syftet med energigruppen.

  Syfte och mål med energigruppen är först och främst att identifiera 
energieffektiviserande åtgärder i de verksamhetsområden som finns 
representerade i gruppen för att därefter tilldela ansvarig, resurser, tidplan 
och att statusrapportera arbetet i pågående projekt och aktiviteter. 
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 - Övergripande mål.
  År 2020: Ett fossilbränslefritt Region Skåne.

  År 2018: En specifik energianvändning i fastighetsbeståndet om högst 192 
kWh/m2*år (BTA) motsvarande 198 kWh/m2*år (BRA).

 - Delmål ”Sjukvårdsområde”.
  Måltal tas fram av den lokala energigruppen för det aktuella 

sjukvårdsområdet. 
 - Utfall gentemot ovanstående mål.

  Det klimatkorrigerade1) utfallet presenteras gentemot såväl det övergripande 
målet om 198 kWh/m2*år (BRA) som det lokala målet per sjukvårdsområde. 

 - Avvikelsehantering (identifiering och åtgärd).
 Vid avvikelser ska gruppen utreda orsaken genom Varför metoden och svaret 

förs in i Minnesanteckningarna och i Status Energi. Åtgärd förs in som nytt 
förslag. 

3. Metodik.
 Med utgångspunkt i ”Syfte och mål” ovan arbetar energigruppen med en plan 

bestående av senaste Mötesanteckningar och excelarket ”Status Energi” .
 Bemanningen av respektive lokala energigrupp ska alltid bestå av en 

ordförande som leder mötet enligt Agenda samt en sekreterare som skriver 
mötesanteckningar.

 Vidare ska det ingå representanter för Kunden, alltså den verksamhet som 
Regionservice försörjer med ändamålsenliga lokaler, en projektledare alt. 
driftcontroller samt representant för driftentreprenören. Energistrategen ingår 
i mån av tid med det uttalade målet att närvara vid minst hälften av samtliga 
energigruppsmöten. 

 - Beslutsordning/Finansiering.
 De lokala energigrupperna fattar beslut om vilka åtgärdsförslag de vill föra 

upp på mallen för förslag och överlämna till Ledningsgruppen för beslut om 
genomförande. Det är m.a.o. Ledningsgrupp Energi som fattar beslut om vilka 
åtgärder som ska genomföras och hur dessa ska finansieras medan den 
Lokala Energigruppen står för framtagande eller identifierande av lämpliga 
förslag.

 - Dokumenthantering/placering.
 All dokumentation placeras tills vidare på F-disken under:
 F:\Tekniksamordning\ENERGI\22 Energiarbetsmaterial\Energigrupper.
 Detta görs i avvaktan på att SharePoint-applikationen Fishbone ska tas i 

drift. 
4. Allmän info, se tillhandahållen ppt-presentation från Energistrateg.
 - Omvärld. 
 - Regionalt.
 - Övriga sjukhus.

http://intra.skane.se/Sakerhet--Miljo/Avvikelsehantering/Teknik-och-fastigheter/Att-utreda-en-avvikelse
file:///Users/helenashutrick/Desktop/Jobb%202014/SKL%20UFOS%20Energiledningssystem/NY%20Energiledningssystem%20som%20verktyg/../../../Users/sandra.holmstrom/AppData/Local/Users/Sandra.Holmstrom/AppData/Local/Temp/Aktivitetslista/Status Energi ver2.xlsx
file:///Users/helenashutrick/Desktop/Jobb%202014/SKL%20UFOS%20Energiledningssystem/NY%20Energiledningssystem%20som%20verktyg/../../../Users/sandra.holmstrom/AppData/Local/Users/Sandra.Holmstrom/AppData/Local/Temp/notes256C9A/Agenda/Agenda EGX ver11.docx
file:///Users/helenashutrick/Desktop/Jobb%202014/SKL%20UFOS%20Energiledningssystem/NY%20Energiledningssystem%20som%20verktyg/../../../Users/sandra.holmstrom/AppData/Local/Users/Sandra.Holmstrom/AppData/Local/Temp/notes256C9A/Mˆtesanteckningar/Mˆtesanteckningar EGX Mall.docx
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5. Lokal info, ppt-presentation skapad av teknikförv.
 Innehåll lika punkt 4 ovan men på lokal nivå, dvs det aktuella 

sjukvårdsområdet. Ta gärna upp positiva exempel/iakttagelser, nya avtal, nya 
verksamheter, incidenter/haveri etc. Avsluta gärna punkten med att gå laget 
runt. Införs i Minnesanteckningar.

6. Avslutade/pågående & planerade projekt – status.
 Ansvarig för resp. projekt/åtgärd återger status utifrån parametrarna tid, 

ekonomi, teknik och risk samt sätter statusfärg enl. detta. Vid ändring av 
status så infogas kommentar i Minnesanteckningar. 

7. Behandlade och godkända förslag (projekt godkända av styrgrupp).
 Här redovisas projekt/åtgärder för vilka ”Mallen” fyllts i och beslut kring dem 

erhållits från Styrgrupp Energi. Ev. krävs lokalt beslut kring ansvar, resurser, 
tid etc. vilket förs till Minnesanteckningarna.

8. Nya förslag kategoriserade enligt nedan.
 - Drift & Underhåll.
 - Teknik.
 - Utbildning/Beteende.
 - Avtal/Leverantörer.
 - Visualisering/Mätning.

 Gå laget runt för att se vilka idéer som finns. Alla förslag tas emot 
men de garanteras inte att bli genomförda. Tänk på att även förslag på 
energiinventering, -analys samt specifika utbildningsbehov platsar här. Kort 
sagt allt som leder till en bättre energihushållning/-prestanda. 

 Syftet med kategoriseringen är att hitta en röd tråd i energiarbetet så att det 
inte spretar för mycket och blir ad hoc.

 Allt förs till Minnesanteckningar och Förslagsdokument.
9. Övrigt.
 - Annat av intresse som uppkommit under mötet.
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Bilaga 10: 
Tidplan

 Exempel på tidplan

DIAGRAM 1 • Exempel på tidsplan för att bygga ett energiledningssystem. 
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I fastighetsorganisationer runt om i Sverige arbetar man i större 
eller mindre utsträckning med energi- och miljöfrågor. Arbetet 
är dock kontinuerligt och långsiktigt vilket innebär att det i flera 
organisationer upplevs svårt att bibehålla ett högt engagemang och 
en hög kvalitet.

Ett sätt att underlätta arbetet, skapa kontinuitet och säkerställa 
kvaliteten kan vara att införa ett energiledningssystem. Att göra 
detta innebär en god möjlighet att införa rutiner och processer för 
att säkerställa arbetet med energi- och miljöfrågorna. Genom att 
införa ett energiledningssystem lyfter man frågan till ledningsnivå 
och skapar en kontinuerlig dialog som håller frågan vid liv.

Med avstamp i fem offentliga fastighetsorganisationer beskriver 
vi i den här skriften hur man kan arbeta med införandet av ett 
energiledningssystem. Ambitionen med skriften är att ge dig ett 
grundläggande stöd för att införa ett energiledningssystem och 
lägga ambitionen på en nivå som passar just din organisation.

Energilednings system  
för ett kontinuerligt 
energiarbete
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