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* LÅGAN beviljar stöd till demonstrationsprojekt och regionala/lokala samverkansinitiativ. 

Programmet fokuserar också på att ge stöd till idéutveckling genom att utvärdera och sprida 

information från demonstrationsprojekt. 

 

 LÅGAN ska 

 • stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad, 

 • synliggöra en nationell marknad för byggnader med låg energianvändning,   

 • bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer av produkter och tjänster och trygga 

beställare av sådana. 

  

Energimyndigheten finansierar 40 procent av LÅGAN. Programmet koordineras och administreras av 

Sveriges Byggindustrier. 

  

Programmet startade 2010 och är femårigt. 

 

Erfarenhetsutbytesträffen våren 2014 och delar av rapporten är finansierad av Västra 

Götalandsregionen 
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Sammanfattning 

En studie har genomförts där ett tjugotal kommunala byggnaders energibesparingspotential har 
undersökts. Byggnaderna är kommun/stadshus och i viss mån bibliotek/kulturhus. Studien har 
bestått av inläsning av bakgrundsfakta och litteratur inom området, fördjupning i byggnadernas 
energiförbrukning och intervjuer med fastighetsansvariga samt andra kommunala nyckelpersoner 
inom Västra Götalandsregionen och Halland. Därefter utfördes ett fördjupat erfarenhetsutbyte med 
några kommuner i Västra Götaland för att få fram mer fakta om aktuella byggnader och utveckla 
samarbetet och erfarenheter mellan kommunerna.  
 
Studien visar att det finns potential att energieffektivisera befintliga kommunala byggnader. Dock 
saknas fortfarande många byggnader en genomförd energianalys och det är därför svårt att få en 
samlad bild av den totala energibesparingspotentialen. De byggnader som genomgått en 
energianalys delades in i två grupper. Grupp 1 med bättre energiprestanda och där det inte är 
prioriterat att utföra några större energiåtgärder och grupp 2 med högre energibesparingspotential 
och där åtgärder är angelägna. Energibesparingspotentialen för byggnader i grupp 1 uppskattas till 
10-20 % medan erfarenheter av energieffektiviseringar i byggnader av kategorin grupp 2 visar på 
möjliga besparingar upp mot 50 %. 
 
En viktig aspekt är att särskilt se över elförbrukningen som tenderar att vara fortsatt hög och här 
krävs en tydlig brukarmedverkan för att genomföra energieffektivisering. 
Energibesparingspotentialen avseende värme utnyttjas idag dåligt men tas något bättre till vara i 
samband med upprustning av fastigheter inom kommuner som har tydliga energimål. En del 
kommuner som regelbundet lagt ner underhåll på sina byggnader och utfört kostnadseffektiva 
åtgärder anser det svårare att gå vidare med tyngre investeringar.  
 
Energieffektiviseringsåtgärder som vanligtvis har genomförts eller föreslagits vid energianalyser 
gäller förbättringar, alternativt utbyte av värme- och ventilationsanläggningar. Dessa åtgärder är 
högt förordade för att nå såväl inneklimat- som energivinster. Det är dock i övrigt svårt att se några 
tydliga direkta åtgärder som kan användas för alla byggnader av den här typen. Det behövs 
fördjupade analyser av varje enskild byggnad då ombyggnader, tillbyggnader och speciella 
satsningar på att optimera värme- och ventilationssystemet ofta utförts med den då rådande 
uppfattningen om byggteknik. 
    
Några kommuners arbete med de aktuella byggnaderna belyses särskilt i rapporten, då dessa 
representerar olika angreppssätt. Vidare beskrivs det energieffektiviseringsarbete som bedrivs i 
kommunerna och vad kommunerna anser krävs för att öka takten i arbetet. 
 
Studien visar att de kommuner som kommit lite längre i arbetet ofta har ett politiskt stöd och ett 
bra samarbete mellan det strategiska och det fastighetsnära arbetet. Det är av stor betydelse hur 
energifrågorna hanteras inom kommunen, där en bred politisk förankring och flera centrala 
tjänstemän som ”eldsjälar” är ett lyckat koncept. En viktig fråga som flera fastighetskontor 
uppmärksammat är att det behövs ett genomtänkt mål- och strategiarbete i kommunen, men kanske 
framförallt en ökad satsning på utförandeverksamhet. Det blir inget gjort utan människor som driver 
projekten från början till slut och ombyggnadsprojekt med energieffektiviseringspotential gör sig 
inte själv. 
 
Kommunerna har idag regionalt och nationellt stöd men det är viktigt att se över fler stödformer, 
kanske främst till utförarledet på fastighetssidan. 
 
Det är även viktigt att sprida de beprövade metoder som finns på marknaden d v s 
Totalprojektmetoden och EPC.  
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Samarbeten mellan kommuner kan vara en annan framkomlig väg. Det finns exempel på detta 
mellan kommunerna Härryda, Bollebygd och Mark liksom i Dalslandskommunerna.  
  
Kommunhus är ofta centralt placerade och borde kunna utnyttjas för marknadsföring av kommunens 
miljö-och energiarbete. Det finns redan några bra exempel på detta i Västra Sverige. 
Studien visar även att det är viktigt att lyfta goda exempel och visa på en uppsjö lösningar och 
möjligheter, då varje byggnad är individuell. Det är samtidigt viktigt att nationella/regionala 
instanser ger kommunerna utmaningar och visar på olika möjligheter. 
 
Med tanke på kommunernas prioriteringar i dagsläget är ett förslag att en satsning på ökad hastighet 
i arbetet bör vara förenat med någon form av fördjupat myndighetsstöd. Det är till exempel viktigt 
att tidigt berätta vad som händer med energieffektiviseringsstödet efter år 2014. Stöd till politiker 
och tjänstemän i livscykelkostnadsberäkningar, fastighetsekonomi, fördjupade energianalyser med 
förslag till investeringar enligt exempelvis BELOK:s Totalprojekt eller EPC upphandling bör öka. 
Bättre kommunala beslutsunderlag leder till ökad förståelse och möjligheter till framsynta beslut. 
 
En större publicitet kring energieffektiv ombyggnad kan också göra det mer attraktivt att arbeta 
med frågorna. Det är i dagsläget betydligt enklare att få uppskattning för en satsning på en 
energieffektiv nybyggnad av en skola eller förskola.  Det borde istället premieras högre att lyckas ta 
helhetsgrepp om en energieffektiv ombyggnad eller renovering. Det är i det redan byggda den stora 
energieffektiviseringspotentialen finns. Ett gott råd är därför att ge kommunerna bättre möjligheter 
att ta tillvara denna potential och att ge större uppmärksamhet åt det som faktiskt händer inom 
området. 
 
 

Bakgrund 

Klimatfrågan är en av de stora miljöutmaningarna i världen. Energieffektivisering är en klimatsmart 
åtgärd. EU och Sverige anser att offentliga byggnader bör visa vägen och ligga steget före övriga 
byggnader gällande energieffektivisering. Den svenska energianvändningen ska minska med tjugo 
procent och koldioxidutsläppen med minst tjugo procent till år 2020. Den offentliga sektorn ska 
alltså föregå med gott exempel.  
 
Bebyggelsen står för cirka trettio procent av den slutliga energianvändningen. Om dessa mål ska nås 
måste en högre takt av energieffektivisering i byggnader ske. Energieffektivisering anses vara en bra 
investering som ger mycket klimatnytta för pengarna.  
 
En allt högre andel kommuner i Sverige arbetar aktivt med energieffektiv nyproduktion av 
exempelvis skolor, daghem, idrottshallar och andra kommunala byggnader. En del erfarenheter 
finns även från energieffektiv ombyggnation och renovering av företrädesvis skolor och idrottshallar. 
Många befintliga kommunala byggnader står nu inför behov av upprustning. 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL har sammanställt flera rapporter kring dagsläget och visat på 
behovet av att öka energieffektiviseringstakten i kommunala byggnader. Det finns behov av 
fördjupade analyser av energieffektiviseringspotentialen i samband med renovering. Här är 
exempelvis kommunhus, bibliotek och kulturhus särskilt intressanta, då de ofta har en central, 
publik placering i kommunerna och haft en något undanskymd roll i energisammanhang. Studiens 
syfte har varit att försöka klarlägga om det finns energibesparingspotential i dessa byggnader. 
Vidare skall det belysas om det går att se betydelsen av hur den kommunala organisation som driver 
arbetet är upplagd, metoder i arbetssätt och eventuella likheter som kan tillvaratas och spridas. 
Hinder för att energieffektivisera ska även framgå samt förslag på hur takten i arbetet kan öka. Kort 
sagt är studiens syfte att klarlägga om det finns energieffektiviseringspotential samt likheter och 
angreppssätt gällande den här typen av byggnader som kan tillvaratas och spridas 
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Upplägget av studien 

Arbetet har främst haft ambitionen att ha en översiktlig utgångspunkt och diskussion. Rapporten har 
inga anspråk på att vara heltäckande utan bygger på intervjuer med människor som ansvarar för 
arbetet med energieffektivisering i kommunerna. Personalens kunskap och deras syn på 
energisatsningar gällande byggnaderna utgör hela underlaget tillsammans med litteraturstudien. 
Vidare har några personer på strategisk nivå i kommunerna intervjuats. Rapportförfattaren ansvarar 
för hela innehållet med eventuella faktafel. 
 
Studien startade med inläsning av litteratur och bakgrundsfakta i ämnet, se litteraturlista sist i 
rapporten. Instuderingsperioden skedde under våren 2013 och in på försommaren. Här togs även 
kontakt med Länsstyrelsen för att förtydliga bilden av de satsningar som tidigare utförts inom 
området. 
 
Parallellt med instudering följde en period med att ta fram lämpliga byggnader, vilket var betydligt 
svårare än väntat av flera skäl. Det finns inte mycket fakta om byggnaderna att tillgå via internet 
utan i många fall har enskilda, väldigt upptagna tjänstemän haft informationen. Intrycket är att det 
från flera håll finns en viss trötthet av att ingå i olika studier. Många tjänstemän har dock väldigt 
vänlig deltagit med delvisa uppgifter och med sin syn på frågorna, men har sedan trots många 
påtryckningar gällande faktainsamling inte haft möjlighet att återkomma. Åsikterna från dessa 
kommuner som inte deltagit med byggnader framkommer ändå i rapporten. Det är intressant med 
många kommuners syn på hur energieffektiviseringsfrågorna drivs idag.  
 
Byggnaderna som studerades ligger i större och mindre kommuner i Halland och Västra Götaland. En 
särskild erfarenhetsåterföringsträff anordnades under våren 2014 där kommunerna i Västra Götaland 
presenterade sina byggnader och kunde utbyta erfarenheter kring sitt arbete. Detta för att få fram 
mer fakta om aktuella byggnader och utveckla samarbetet och erfarenheter mellan kommunerna. 
Några kommuner tillkom i studien som exempelvis Trollhättan, Stenungssund och Partille.  
Många som arbetar i mindre kommuner ansvarar ofta ensamma med frågorna och saknar ibland 
kollegor att diskutera och möjligheter att bolla lösningar. Denna träff uppfattades därför positivt 
och deltagarna fick även en presentation av LÅGANs och Västra Götalandsregionens arbete med att 
driva på och öka andelen lågenergibyggnader.  
Det finns intresse av att delta i ett nätverk inom Västra Götaland för att kunna fortsätta 
erfarenhetsutbytet. Detta skulle exempelvis kunna påbörjas som ett digitalt forum med tanke på 
tidsbrist och annat. Intresse uppstod även för att lägga in, främst nya byggnader, i LÅGAN bygg 
databas.  
 
Därefter kompletterades rapporten med djupare underlag och analys gällande i huvudsak byggnader 
i Västra Götaland. 
 
Med utgångspunkt från de sammantaget över 20 byggnader, främst kommunhus, men även enstaka 
bibliotek/kulturhus har hanteringen av energifrågorna i dessa jämförts. Intervjuer har skett av 
fastighetsansvariga/insatta tjänstemän avseende såväl kommunhus som bibliotek. Frågorna har varit 
kopplade till planerad upprustning och energieffektivisering samt en beskrivning av kommunens 
organisation och hur energieffektiviseringsarbetet drivs internt. 
 
Vidare har energistatistik använts för att gruppera byggnaderna och göra en analys av 
energieffektiviseringspotentialen. De vanligaste energiåtgärderna har även listats. 
 
 
 
 



 

Projektnamn Sida (sidor) 

Energieffektiviseringspotential i 
kommunala byggnader 

 7 (27) 

Rev 
 

Handläggare Dokument Status Datum Rev datum 
 Joa Ivarsson Rapport  2014-06-30  

 

  

Vad finns i litteraturen? 

I studien ”Det finns potential- Energieffektivisera offentliga lokaler i högre takt” utgiven av UFOS 
2010 framgår hinder och exempel på lösningar för att sätta fart på arbetet med 
energieffektivisering av lokaler. Studien bygger på intervjuer med fastighetsansvariga och det 
framgår att styrning och tydliga mål är några av de faktorer som spelar in.  Sammantaget kan man 
se tio kategorier av hinder och rekommendationer av lösningar. Det är exempelvis viktigt att 
energieffektiviseringsansvaret ligger högst upp i organisationen direkt under kommunstyrelsen, och 
att det drivs kontinuerligt och inte som ett projekt. Det behövs ett fokuserat och strategiskt 
energiarbete för att realisera största möjliga andel av energieffektiviseringspotentialen.  
 
I SKL s rapport ”Miljarder skäl att spara- Lönsamma energimål i kommunala fastigheter”, från 2011 
förs bland annat ett litet annorlunda resonemang kring hinder. 
 
Skillnaden mellan den lönsamma potentialen (den så kallade ingenjörspotentialen) och den 
energieffektivisering som blir genomförd kallas för energieffektiviseringsgapet. Detta gap kan 
förklaras av en rad olika hinder för energieffektivisering. 
 
Nedan i tabellerna visas ingenjörspotentialen för Sverige gällande kommunernas befintliga 
fastigheter.  
 

 
Tabellerna är från rapporten ”Miljarder skäl att spara-Lönsamma energimål i kommunala 
fastigheter”, SKL 2011 
 
Enligt beräkningarna är den så kallade ingenjörspotentialen för de kommunalt ägda byggnaderna 
(inklusive helägda bolag) ca 4,6 TWh för år 2020. Potentialen fördelas på ca 3,5 TWh energi för 
värme och varmvatten och 1,1 TWh el. 
 
För år 2050 är den beräknade ingenjörspotentialen ca 6,3 TWh. Potentialen fördelas på ca 4,3 TWh 
energi för värme och varmvatten och 2,1 TWh el. 
 
Potentialen är alltså stor, men med den nuvarande takten i energieffektiviseringsarbetet i 
kommunernas, landstingens och allmännyttans fastigheter, kommer man enligt rapportens 
beräkningar att nå ca 8 procents effektivisering till år 2020 respektive ca 18 procent till år 2050. 
Det räcker inte för att nå de samhälleliga målen. Det krävs en högre takt i arbetet. 
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Transaktionskostnaderna ses som en anledning till att inte mer händer. Transaktionskostnader är 
den insats som krävs från fastighetsägaren själv, det vill säga bedöma och överväga om åtgärder på 
fastigheterna skall utföras, samla in underlag, fatta beslut om åtgärder och sedan följa upp dem.  
Ett annat identifierat hinder är kalkylarbetet. En del av det som ingår i kalkylarbetesrubriken har 
kvantifierats:  
 
”För högt internräntekrav: Det är vanligt med 4–7 procents räntekrav, men 3 procent kan vara 
tillräckligt. Skillnaden mellan 3 och 7 procent innebär att man tappar ca 8 procent av 
energieffektiviserings- potentialen. 
 
– Energiprisutvecklingen underskattas: Ofta räknas inte någon real energiprisökning, medan 
åtminstone 2 procents real ökning är rimlig. Skillnaden innebär att ca 15 procent av 
energieffektiviseringspotentialen tappas.” 
 
Det finns fler hinder som behöver överbryggas för att närma sig den idag lönsamma potentialen.  
Något som vidare påpekas i studien är att: 
 
”Åtgärdspaket tar inte med alla åtgärder: Den så kallade ”Totalprojektmodellen” innebär att man 
tar med alla åtgärder så länge hela åtgärdspaketet är lönsamt enligt uppställt räntekrav. Om man 
istället stannar vid den enstaka sista åtgärd som enskilt uppfyller kravet, så blir energireduktionen 
typiskt ca 1/3 mindre, enligt ett stort antal genomförda beräkningar för lokaler. Det sistnämnda har 
alltså en mycket stor betydelse för hur stor del av potentialen som realiseras.  
 
Ett annat allvarligt hinder för att effektiviseringspotentialen skall realiseras är brist på kompetent 
driftspersonal. Den brist på kompetent arbetskraft som redan råder kommer dessutom sannolikt att 
bli större. Det beror dels på att en stor del av dagens driftsingenjörer kommer att gå i pension inom 
en relativt snar framtid, och det under senare år har varit svårt att locka ungdomar till de tekniska 
utbildningarna.” 
 
 

Vad finns det för nationellt och 
regionalt stöd?  

För att förstå sammanhanget med de projekt som pågår kan det vara bra att känna till lite om det 
stöd som omger kommunerna gällande energieffektivisering, samt utveckla lite fakta om två 
metoder som kan användas för att arbeta vidare med energieffektivisering i befintliga offentliga 
lokaler. Exempel på regionala satsningar framgår också.  
 
Energieffektiviseringsstödet 
 
Den 17:e december 2009 utfärdades ”Förordningen 2009:1533 om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting”. Syftet med förordningen och det ekonomiska 
stödet är att bidra till att kommuner och landsting föregår med goda exempel för en effektiv 
energianvändning. 
Från och med 1 januari 2010 till och med december 2014 löper ett nationellt program för 
energieffektivisering. Under denna period har staten avsatt medel för kommuner och landsting för 
att möjliggöra arbete med energieffektiviseringar i den egna organisationen, inklusive de 
kommunala bolagen. Bidraget är årligt och administreras av Energimyndigheten och får användas till 
strategiskt arbete med energieffektivisering såsom planering, utredning, utbildning och likvärdigt. 
Åtgärder och investeringar står kommunen och respektive kommunägda bolag själv för  
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I stort sett samtliga kommuner har sökt och beviljats stöd för åren 2010-2014 för att upprätta en 
energistrategi. Strategin omfattar såväl byggnader som transporter och det utvecklas nedan vad den 
skall innehålla. Det är dock osäkert vad som händer med stödet efter 2014. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och Halland har samordnat energieffektiviseringsstödet och håller utbildningar och 
nätverksträffar för energistrateger eller motsvarande samt andra berörda inom kommunerna. 
Särskilda medel från Energimyndigheten har tidigare kunnat sökas för att göra analys av en fastighet 
enligt Totalprojektmetoden. I Västra Götaland har ett nytt projekt startats upp med inriktning på 
Totalprojektmetoden, under namnet KOMTOP, Kommunala Totalprojekt i praktiken. Nystarten sker 
på initiativ av Länsstyrelsen Västra Götaland och Hållbar utveckling Väst och har redan rönt ett stort 
intresse. Cirka 15 kommuner kan delta och anmälan skall styrkas med ett politiskt beslut eller 
avsiktsförklaring. Byggnaderna skall vara minst 1000m² och helst ha upprustningsbehov. En annan 
uppskattad insats i Västra Götaland har varit en LCC utbildningsdag för upphandlare, ekonomer och 
andra på kommunerna. Det finns en stor kunskapstörst inom det här området. 
  
I Halland har de sex kommunerna egen personal som arbetar med hjälp av 
energieffektiviseringsstödet. Länsstyrelsen bjuder in såväl ansvariga på fastighetskontoret som 
energistrategen i kommunerna till träffar och utbildningar. Det är vanligt att två från varje kommun 
kommer. 
Det finns även en klimatmiljon där kommunerna kan söka pengar för olika insatser. 
 
En energistrategi som kommunerna upprättar skall innehålla: 
 
• En nulägesanalys i form av en identifiering och översyn av kommunens betydande energiaspekter 
och avse år 2009. 
• Mål som bygger på nulägesanalysen för energieffektivisering med avseende på åren 2014 och år 
2020 och ska omfatta byggnader och transporter. 
• En handlingsplan för arbetet med energieffektivisering som baseras på nulägesanalysen och målen. 
Kommunen åtar sig att fastställa en strategi för energieffektivisering och att aktivt arbeta för att 
genomföra strategin. Minst två av de åtgärder som framgår av förordningen (2009:833) om 
energieffektiva åtgärder för myndigheter skall genomföras. Uppföljning av åtgärderna sker på 
årsbasis. 
 
Åtgärder enligt förordning 2009:833 
 
1. Utnyttja finansieringsinstrumentet för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, 
där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav. 
2. Köpa in utrustning på grundval av förteckningar som statens energimyndighet tillhandahåller och 
som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning. 
3. Köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även vilolägen. 
4. Byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3. 
5. Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa. 
6. Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra 
byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. 
Kommunerna som skrivit på åtagandet ska årligen följa upp och rapportera genomförda åtgärder och 
uppnådda resultat till Energimyndigheten. Detta sker den 31 mars varje år. 
 
I Västra Götaland och Halland utnyttjar i princip alla kommuner energieffektiviseringsstödet med 
endast något undantag. 
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Två vanliga metoder 

Exempel på två metoder att angripa frågan om energieffektivisering av lokalbyggnader beskrivs 
nedan: 
 
Lite om EPC 
 
Energy performance contracting, EPC, är en metod att handla upp och genomföra 
energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, där entreprenören lämnar en besparingsgaranti som 
gäller under hela återbetalningstiden. Metoden innebär att upprätta så kallade Energy Savings 
Performance Contracts (EPSC) eller Energy Performance Contracts (EPC).  
Inom EU rekommenderas metoden i direktivet om energitjänster. På grund av ökande energipriser 
och ökad medvetenhet om miljöpåverkan har EPC blivit allt mer aktuell att tillämpa för att 
kraftfullt sänka till exempel utsläpp av växthusgaser. 
  
Fastighetsägarens investering för projektet finansieras av de energibesparingar som uppkommer i 
och med projektet, och metoden är därför en form av offentlig-privat samverkan. En 
energibesparing i kronor och kWh definieras och garanteras i ett avtal med den entreprenör som 
kommer med förslag på åtgärder. EPC:s affärsupplägg är tänkt att motivera entreprenören att 
utnyttja hela sin kompetens och kreativitetsförmåga när de genomför ett projekt. Ju mer 
besparingar som kan definieras, desto större projekt blir det och desto mer tjänar både 
fastighetsägaren och entreprenören. 
Herrljunga kommun i Västra Götaland använder metoden fullt ut i sina projekt. Här räknar 
kommunen med att varje satsad miljon ska generera besparingar på 200 000 kronor per år. Fjorton 
fastigheter har hittills genomgått upphandling enligt fas 1. Utöver Herrljunga har Kungsbacka och 
Stenungsund använt upphandlingsformen i några år men är nu inne i ett upprustningsbehov där det 
krävs investeringar. EPC-metoden används idag fullt ut i Varbergs kommun, men här används 
metoden internt, då allt arbete görs inom organisationen utan externa entreprenörer. Här stannar 
kunskapen och de ekonomiska vinsterna kvar inom kommunen och kan användas i fler projekt.  
  
En fördel som framhålls är att metoden passar kommuner som saknar resurser för sina 
energieffektiviseringssatsningar. Genom att upphandla åtgärder som sparar energi så möjliggörs 
besparingsåtgärder och kommunen sänker driftkostnaderna. En nackdel och risk som framhålls är att 
metoden fokuserar på lönsamma åtgärder och hoppar över de olönsamma. Detta innebär att ”de 
lågt hängande frukterna ” plockas, vilket gör att fastighetsägaren sedan kan stå med en byggnad 
med stora behov av renoveringsinvesteringar. En annan nackdel är att metoden passar främst 
lokaler där väldigt lite energiåtgärder sedan tidigare utförts med ett tydligt upprustningsbehov. 
 
Lite om BELOK och Totalprojekt 
 
BELOK står för beställargruppen Lokaler, ett nätverk och samarbete mellan Energimyndigheten och 
sjutton av Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokaler. BELOK består av både 
offentliga som privata lokalfastighetsägare.  Lokalfastigheter i Sverige använder varje år drygt 40 
TWh energi.  
För att uppnå målen är det nödvändigt att energianvändningen i våra befintliga fastigheter sänks 
drastiskt. Totalprojektet är här en av lösningarna. Det handlar om att genomföra åtgärder i ett 
paket – även de åtgärder som på egen hand är olönsamma. Tillsammans uppfyller dock åtgärderna 
de lönsamhetskrav som fastighetsägaren har bestämt och tillsammans minskar åtgärderna 
fastighetens energibehov drastiskt.  
Ett Totalprojekt inleds med en kvalificerad teknisk genomgång av den aktuella fastigheten. I detta 
skede identifierar man tänkbara åtgärder för energieffektivisering och kostnadsbedömer sedan varje 
åtgärd och beräknar den energibesparing åtgärderna ger. Denna genomgång är betydligt 
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grundligare och mer ingående än vad som behövs exempelvis för en energideklaration, även om den 
kan utgå från en genomförd sådan. 
I nästa steg genomförs lönsamhetsberäkningar, varvid åtgärderna rangordnas ur lönsamhetssynpunkt 
baserat på en variant av internräntemetoden. Slutresultatet av lönsamhetsberäkningarna är 
internräntan för det ur energibesparingssynpunkt mest omfattande paketet av åtgärder som 
uppfyller det lönsamhetskrav som fastighetsägaren anvisar. 
I och med att lönsamhetsberäkningarna genomförts har man skapat ett underlag för beslut om att 
investera i åtgärdspaketet. En förutsättning för att det ska kunna tas beslut om investering är att 
beslutsunderlaget är ekonomiskt lättolkat. En annan förutsättning är att man kan vara rimligt säker 
på att man verkligen får den årliga besparing som förutspås och att åtgärdspaketets verkliga 
kostnad kommer att bli som kalkylen visar.  Totalprojekt genomförs alltså i tre steg:  
 
Steg 1-Ta fram åtgärdspaket 
 
Analys av fastigheten för att hitta alla de energibesparingar som är möjliga att 
genomföra. Man fastställer ett ekonomiskt lönsamt paket av åtgärder. 
  
Steg 2-Genomföra åtgärder 
  
De åtgärder som tillsammans är ekonomiskt lönsamma genomförs samtidigt. 
 
Steg 3-Utvärdera 
 
Utfallet efter åtgärder följs upp genom månatliga mätningar av energianvändningen. 
Uppföljningen görs under ett år. Det är därför man kan få så kraftiga energibesparingar, upp till 50 
%, och en mycket god ekonomisk lönsamhet.  
Fastigheterna kan vara alla typer av lokaler. Beräkningar och färdiga projekt visar på 30-60 % lägre 
energibehov och en lönsamhet i många fall på över 15 % (räknat på förräntning av investerat 
kapital). Inom BELOK har över 30 Totalprojekt hittills genomförts, eller håller på att genomföras 
bland medlemmarna. Utöver dessa har allt fler fastighetsägare utanför BELOK genomfört eller håller 
på att genomföra Totalprojekt. 
 
 

Regionala satsningar 

Västra Götalandsregionen har arbetat sedan flera år med ”Programmet för energieffektiva 
byggnader”. Programmet har i den senaste projektperioden haft ett större fokus på upprustning och 
energieffektivisering av befintliga fastigheter. Här har projektmedel kunnat sökas för bland annat 
uppföljningar och utredningar av energieffektiva åtgärder. I samband med utvecklingen av 
regionens Klimatstrategi har bland annat överenskommelser inom olika strategiska områden 
arbetats fram. Målet är att Västra Götaland 2030 skall vara oberoende av fossilenergi gällande 
boende, transporter, produktion och konsumtion. Vidare skall regionen verka för resurssnåla, 
energieffektiva varor och tjänster som bygger på förnybar energi. Överenskommelser har 
undertecknats av regionföreträdare och exempelvis kommunalråd i kommunerna. ”Fler 
energieffektiva byggnader i Västra Götaland” är ett sådant exempel på överenskommelse. Där gäller 
följande åtaganden: 
 
Kommunala fastigheter 
Vid all nybyggnation verka för: 
– en halvering av energianvändningen i relation ställt till nuvarande krav i BBR, Boverkets byggregler 
– att vara oberoende av fossila bränslen 
 
Kommunala fastigheter 
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Befintligt fastighetsbestånd, varje insats/ombyggnation som genomförs ska verka 
för: 
– målet att hela beståndets energianvändning halverats till år 2050 
– vara oberoende av fossila bränslen 
 
Se över ägardirektiven i de egna bolagen och ställa krav som matchar ovanstående. 
Uppföljning av åtgärderna ska ske på årsbasis. 
 
Samhällsplanering 
Samverka över kommungränser, medverka till att ambitionsnivåer/riktlinjer skärps och återspeglas i 
planbestämmelser, markanvisningsavtal, exploateringsavtal och bygglov mot marknaden. 
 
Kommuner som ingår i överenskommelsen är: Alingsås, Bollebygd, Falköping, Herrljunga, Härryda, 
Kungälv, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo och Uddevalla. 
 
 

Byggnaderna i studien 

Byggnaderna i denna studie ligger i större och mindre kommuner i Västra Götaland och Halland. 
Huvuddelen är kommunhus men även några bibliotek/kulturhus ingår. Många av de kommunhus som 
ingår i studien är uppbyggda av betongelement i flera våningar och en del har/har haft 
inneklimatproblem. Personaltätheten i byggnaderna varierar utifrån aktuella behov och 
omorganisationer och antalet personer har en direkt påverkan på energiförbrukningen. 
Elförbrukningen avser fastighetsel och verksamhetsel sammanslaget då uppdelad elförbrukning är 
ovanlig i den här typen av byggnader. 
 
Nedan är sammanställt en samlad bedömning av de cirka 20 byggnaderna som ingått i studien. Det 
visade sig genomförbart att fördjupa studien med många samtal och en erfarenhetsutbytesträff och 
därefter göra en grov potentialbedömning, även om byggnaderna skiljer sig kraftigt åt. Här är de 
undersökta byggnaderna indelade i två grupper. 
 
Den första tabellen innehåller ett snitt av undersökta byggnader med genomförda energianalyser 
(Grupp 1). Med energianalyser menas att minst en grundligare energikartläggning av byggnaden 
skett med energideklaration och åtgärdsförslag. Andra mer djupgående analyser är exempelvis fas 1 
EPC eller steg 1 BELOKs Totalprojektmetod.  Här har kommunerna efter analysen kommit fram till 
att det inte är prioriterat att utföra några större energiåtgärder för tillfället. 
 
Den andra tabellen innehåller ett snittvärde på gruppen byggnader som analyserats och där åtgärder 
är angelägna (Grupp 2). Åtgärderna kan antingen ha utförts eller planerats men här finns även 
åtgärder som skjutits upp på grund av ekonomiska skäl eller brist på personal. I anslutning till 
tabellerna redovisas även de vanligaste föreslagna/genomförda åtgärderna.  
 
En del av de kommuner som ingått i studien har inte alls analyserat och följt upp sina 
kommunhus/bibliotek och här går det därför inte att dra några slutsatser kring 
energieffektiviseringspotentialen. Här är rekommendationen att det är viktigt att genomföra en 
kartläggning och fördjupad analys. Det är svårt att gå vidare i arbetet utan kunskap om sina 
byggnader. 
 
Många kommuner har väl omhändertagna byggnader som driftoptimerats och några större insatser 
prioriteras inte för närvarande.  Kommunernas verksamheter har växt i omgångar och flera 
byggnader har byggts till efter att behov av utökade ytor uppstått. Många gånger har dessutom den 
kommunala verksamheten förlagts till flera olika byggnader. Beskrivningen av en enda byggnad och 
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dess energisystem måste vara väldigt utförlig och analyserande. Sådana analyser utförs exempelvis 
inom Totalprojektmetoden. 
 
Färgelanda, Trollhättan och Kungälv är de kommuner som utfört eller planerat störst satsningar på 
sina kommunhus av de byggnader som ingår i studien. Färgelandas kommunkontor ingick i 
Totalprojektsatsningen i Dalsland och den här byggnaden stack då ut med en ovanligt hög 
energiförbrukning innan åtgärderna genomfördes. Marks kommun har också genomfört en lite större 
satsning. Härryda kommun är på god väg. I övriga kommuner har åtgärderna främst handlat om 
injusteringar av värme och ventilation. 
 
Studien visar på ytterst få bibliotek eller kulturhus där större energisatsningar eller djupare 
energianalyser skett. Varbergs kommun byggde ut sitt bibliotek för några år sedan och tack vare den 
interna energikompetens som finns där, blev det tillbyggda biblioteket betydligt mer energieffektivt 
än vad som först planerades. Bollebygds bibliotek har genomfört analys enligt BELOKs 
Totalprojektmetod, analysen är utförd men åtgärderna kvarstår. 
 
Istället för att göra större investeringar i kommunhuset eller biblioteken satsar många kommuner 
energiåtgärder på idrottshallar, skolor och äldreboende. 
  
Byggnader med energidata från muntliga och skriftliga presentationer  
Utförda analyser som underlag inför beslut om eventuella åtgärder 
 
Grupp 1: Byggnader med genomförda energianalyser där det inte är prioriterat att utföra några 
större energiåtgärder 
 

Byggnad (antal) Byggnadsår snitt Värmeförbrukning 
kWh/m² 

Elförbrukning 
kWh/m² 

Åtgärder 

Kommunhus (9) 1974 (1960-1984) 60-90 70-123 Regelbundet 
underhållna 
byggnader 
Mindre 
justeringar värme 
och ventilation 

Bibliotek (2) 1989 61 96  

 
 
 
Grupp 2: Byggnader som analyserats och där åtgärder är angelägna, energiförbrukning innan åtgärd 
 

Byggnad (antal) Byggnadsår 
snitt 

Värmeförbrukning 
kWh/m2 

Elförbrukning 
kWh/m2 

Åtgärder som 
genomförts/planerats 

Kommunhus (8) 1970 (1955-
1989) 

100-160 40-100 Byte 
ventilationssystem, 
värmeväxlare, 
tilläggsisolering, byte 
fönster, 
styrningssystem 

Bibliotek (3)  131 50 Inga 
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Grupp 2: Byggnader som analyserats och där åtgärder är angelägna, energiförbrukning efter 
planerad eller utförd åtgärd 
 

Byggnad (antal) Byggnadsår snitt Värmeförbrukning 
kWh/m² 

Elförbrukning 
kWh/m² 

Åtgärder 

Kommunhus (8) 1970 (1955-
1989) 

45-90 30-70 Injusteringar, 
uppskjutna 
investeringar i 
ventilation och 
värme, styrning 
med mera 

 

 

Energieffektiviseringspotential 

Den energieffektiviseringspotential som ska beräknas bör jämföras med ett tänkt energimål för 
byggnaderna.  Detta är inte helt okomplicerat. Det finns en mängd olika energimål som har olika 
utgångspunkter. De vanligaste är lönsamhetsbaserade, alltså att driftkostnaderna minskar över tid 
så att eventuella investeringar lönar sig. Ett annat sätt att tänka är att energieffektivisera för att 
öka värdet på fastigheten. Det börjar komma exempel i Sverige på att byggnader med mycket låga 
driftskostnader för uppvärmning och el har ett högre marknadsvärde. Klimatmål och miljömål är 
andra starka drivkrafter i sammanhanget. Offentliga byggnader ska ligga steget före när det gäller 
energieffektivisering och bör ta samhälls- och klimatansvar och därför satsa på att uppnå 
effektivare byggnader. LÅGAN och Västra Götalandsregionen har egna nivåer för vad som menas 
med lågenergibyggnader medan BELOKs Totalprojekt, EPC och energideklarationerna åter visar 
exempel på lönsamhetsinriktade effektiviseringar.  LÅGANs marknadsöversikt har följande krav på 
de byggnader som ska finnas med: en ombyggnad ska minst vara bättre eller lika bra som 
nybyggnadskraven i gällande BBR för att betraktas som en lågenergibyggnad. I en energideklaration 
jämförs byggnaderna med ett tänkt normalvärde för byggnadstypen. Ibland har även kommunerna 
egna energimål och även nationella målen, mål för vad som menas med nära noll byggnader (NNE) 
med mera. 
 
Potentialen förhåller sig i den här studien mot de nivåer som gäller i LÅGANs marknadsöversikt vid 
ombyggnad samt de lönsamhetskrav som framgått i analyserna men i och med att verksamhetselen 
är svår att särskilja blir bedömningen mycket grov. Det är både angeläget och nödvändigt att 
klargöra vilken nivå som bör utgöra målnivån i framtiden. Den här studien har inte haft möjlighet 
att fördjupa det här ämnet men vill lyfta frågan. Det blir onödigt rörigt med många nivåer när 
istället inte minst av klimatskäl fokus borde vara inställt på att det ska hända mer inom 
energieffektiviseringsområdet. 
 
Av de kommuner som utfört mest åtgärder på sina kommunhus har det funnits en hög 
energibesparingspotential på upp emot 50 % både på el och värme. Den typen av hög 
energieffektiviseringspotential förekommer i denna studie endast i eftersatta byggnader med 
renoveringsbehov där BELOKs Totalprojektmetod använts.  
 
Huvuddelen av de undersökta byggnaderna har en betydlig lägre potential (på ungefär 10-20%) 
gällande värme och en något högre potential gällande el. I de flesta fall finns inga planer på att 
utnyttja den potentialen i dagsläget. 
 
Elförbrukningen är något som är viktig att uppmärksamma, då den ofta är hög och ibland även ökar i 
värmeeffektiva byggnader. Här krävs en tydlig brukarmedverkan för att nå fram med budskapet och 
minska elförbrukningen. 
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Vanliga föreslagna/utförda åtgärder i byggnader med högst potential är byte till effektivare 
ventilationssystem med förbättrad värmeåtervinning, tilläggsisolering, byte av fönster samt styrning 
av värme och kyla. Det finns dock en del byggnader som delvis utfört åtgärder och där större 
åtgärder kvarstår. 
 
 

Hur arbetar kommunerna med 
energieffektivisering av 
byggnadsbeståndet? 

Nedan görs några nedslag bland de kommuner som intervjuats och en djupare beskrivning av några 
byggnader i studien. Dessa byggnader får representera de två grupperna enligt beskrivningen ovan. 
Kommunerna har även delgett hur de arbetar med energieffektiviseringsfrågor idag och vad de 
anser behövs för att öka takten. Övriga kommuners arbete och synpunkter sammanfattas i slutet av 
det här avsnittet. Sammantaget har över 20 kommuner deltagit med sin syn på frågorna. 

 

Lerums kommun 
Lerum är en uppmärksammad miljökommun där det finns såväl en miljöcontroller, som en 
miljöstrateg som arbetar med styrning och uppföljning av Lerums kommuns miljö- och energimål. I 
Lerum finns en tydlig politisk förankring av de miljö- och energibeslut som fattas. Kommunens 
energiplan håller på att uppdateras och den följer de styrande dokumenten. När kommunen själva 
bygger nytt ställs tuffare miljökrav. Detta innebär att byggnaderna vid nybyggnation skall klara Guld 
enligt Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifieringsmetod för byggnader, där Guld är 
högsta betyget. 
 
På samhällsbyggnad, finns avdelningen ”kommunens verksamhetslokaler” där det sedan tre år 
tillbaka finns en energiingenjör. Hon arbetar med att systematiskt gå igenom kommunens befintliga 
fastighetsbestånd och se över vilka satsningar som bör utföras med hänsyn till gällande energiplan. 
En energisparplan per fastighet håller på att tas fram för att tydligt lyfta fram möjliga 
energiinvesteringar. Energiinvesteringsbudgeten tas årsvis av Kommunstyrelsen och bygger på dessa 
prioriterade satsningar. De senaste åren har mycket av medlen använts till omställningar från olja 
till förnyelsebara energikällor. 
 
Därutöver finns medel för drift och reinvesteringar, där en hel del av reinvesteringarna ger 
energivinster. Lerum har inte deltagit i något Totalprojekt, men är intresserade av upplägget.  
 
I Lerums kommunhus har energisatsningar utförts för att styra belysningen mot larmsystemet. Man 
har även sett över radiatorerna och injusterat värmesystemet. Det har bidragit till att byggnaden 
håller ett jämnare och varmare klimat som fått till följd att temporära elelement inte längre 
används.  
Återstående projekt med kommunhuset är att se över ventilationssystemet och se över 
värmeåtervinningen, vilket är en dyrare investering och ligger därför på framtida projekt. 
Byggnaderna tillhör grupp 1. 
 
 
Byggnad: Kommunhus 1 & 2 i centrala Lerum   
Byggnadsår: 1969, båda husen. 
Bakgrundsdata energiförbrukning innan åtgärder FJV: 91 kWh/m2, EL: 107 kWh/m2  
(Energistatistik år 2012) 
Antal arbetsplatser idag: Inga data för närvarande, varierande över tid 
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Utförda åtgärder som berör energiförbrukningen 
 

År Åtgärd Värme 
kWh/m2 
 

El kWh/m2 Ev. kommentar 

2013 Utbyte av ett stort antal 
elradiatorer till 
vattenburna radiatorer.  

78 94 Ombyggnad skedde 2012. Efter 
detta är det varmare i 
byggnaderna, inte lika vanligt 
med värmefläktar på vintern. 

 
Planerade åtgärder som berör energiförbrukningen 
 

År Planerad åtgärd Projekterad 
energibesparing Värme 
resp. El kWh/m2 

Ev. kommentar 

 Utreda elanvändningen 
genom att separat logga 
stora elanvändare. 
 

Ej beräknad Ej bestämt, finns som förslag att 
logga el via nytt IT system, TDC.  

 
Lerums kommun satsar mycket på god inomhuskvalitet och bra byggmaterial i samband med 
nybyggnation. Kommunen vill inte frångå dessa viktiga faktorer utan istället driva mot högt uppsatta 
miljömål som är beslutade politiskt. Nybyggnationerna håller därför en mycket god status med 
certifieringar enligt Miljöbyggnad Guld. Energieffektiviseringstakten gällande äldre fastigheter 
skulle kunna öka med en ökad budget och ett mindre låst upphandlingssystem.  
 

Kungälvs kommun 
I Kungälv har politikerna efter uppvaktning av engagerade tjänstemän en särskild årlig 
energieffektiviseringsbudget. Några gånger per år samlas kommunens energi/miljöstrateg 
tillsammans med ansvariga på fastighetssidan och går igenom och prioriterar angelägna projekt. Här 
möts strategisk planering och fastighetsnära frågor. Problemet i Kungälv är tidsbristen. Det är svårt 
att hinna använda pengarna som avsatts då personella resurser och tiden saknas. Höga ambitioner, 
men få utförare. Det saknas även personal och system för kontinuerlig uppföljning av energidata. 
Kungälv hade tidigare en energiuppföljning som i mångt och mycket liknar Varbergs arbetsmodell, 
men har sedan några år helt frångått det arbetssättet. 
När det gäller nya byggnader är målsättningen hög gällande energieffektivitet och bland annat 
passivhusförskolor planeras.  
 
Nämndhuset skall byggas om och passar då på att byta namn till stadshuset. Målet är att byggnaden 
skall nå en certifiering i Miljöbyggnad Guld. En första energiberäkning visar att energianvändningen 
blir mellan 45 och 50 kWh/m²år. Denna användning bygger på antaganden som i nuläget är osäkra. 
Totalentreprenaden är nyligen upphandlad och projekteringen skall påbörjas inom kort. De 
energiförutsättningar som gäller ombyggnaden är följande: 
 
Personlast, utrustning i verksamheten (datorer mm) och belysning antas vara ”i drift” kl. 08:00-
17:00 under vardagar, totalt 2340 h/år. Normal beläggningsgrad ansätts enligt Sveby:s brukarindata 
och ger ett medelantal på 237 personer i byggnaden under drifttiden. 

 Persontäthet:  20 m²/pers. i kontor 

 Andel kontor: 60 % av Atemp  

 Normal beläggning:  70 % 
 

Ventilationen är i drift kl. 06:00-18:00 under vardagar, totalt 3120 h/år. 

Verksamhetsel: Med antaganden enligt ovan blir den årliga användningen av verksamhetsel 50 
kWh/m². 
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Solcellspaneler: 

Tillskottet från föreslagna solceller har antagits utifrån en total solcellsyta på 150 m² och en 
upptagningsförmåga på 100 kWh/m² solpanel och år, vilket ger ett totalt tillskott på 15000 kWh/år.  

Fönsterareor: Andelen fönsteryta av total fasadarea är i beräkningen 33,3% 
 

 
Nämndhuset i Kungälv innan ombyggnad 
 
Den planerade satsningen på stadshuset är separerad från energieffektviseringsbudgeten då 
ombyggnaden är att betrakta som nybyggnad. Ambitionen har förankrats politiskt, men beslutet om 
total ombyggnad har sitt ursprung i det tidigare mycket dåliga inneklimatet i byggnaden. Det fanns 
stora arbetsmiljöproblem.  
Nämndhuset byggdes 1964 och byggdes om 1974 och byggdes till 1986. 2011 förbrukade byggnaden 
85 kWh/m² i värme (normalårs korrigerat). Byggnaden tillhör grupp 2 men de stora åtgärderna sker 
främst av innemiljöskäl. 

 
Ovan ses förslaget till gestaltning av nya stadshuset (även byte av namn) ombyggnationen 
genomförs som en totalentreprenad och pågår för närvarande  
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Ale kommun 
Ale kommun håller precis på med arbetet att byta ventilationssystemet i kommunhuset samt sätta 
in en roterande värmeväxlare. Här har också belysningsåtgärder genomförts. Byggnaden tillhör 
grupp 2. Åtgärderna på kulturhuset har varit att optimera ventilation och värme men inga åtgärder 
för att förbättra klimatskalet. 
 
Förändringar i elevunderlag mellan skolor gör att det ibland blir snabba omställningar. När 
gymnasiet lades ned fick planerna på en ny högstadieskola avvakta. Ale deltar nu i Totalprojektet 
med en byggnad i Skepplanda. 
Ale har byggt och utvärderar förnärvarande en ny förskola i passivhusteknik, som även försetts med 
solel. Nästa projekt är projektering av en passivhusskola i Älvängen. 
 

Uddevalla kommun 
Uddevalla tog i mitten av åttiotalet över varvets kontorsbyggnader och omvandlade dessa till 
stadshus. De energisatsningar som genomförts handlar om injusteringar av värme och ventilation 
samt ett fasadbyte. I samband med bytet kläddes delar av fasaden med solceller. Byggnaden tillhör 
grupp 1. 
Prioriteringar på energieffektiviseringsområdet sker i första hand på andra byggnader som 
exempelvis ombyggnadsprojekt av skolor och idrottshallar. Det har varit viktigare med byggnader 
där barn vistas än kontorslokaler för vuxna. Uddevalla har kommit en bra bit på väg med sina 
fastigheter och har även deltagit och fullt ut genomfört BELOK:s Totalprojekt på en idrottshall. 
Erfarenheten är att det var en lyckad satsning men det finns olika viljor inom kommunen angående 
en eventuell fortsättning. 
Det krävs mycket planering för att investera i upprustning av rätt byggnader. Det är nu sämre 
ekonomiska tider samt delvis vikande elevunderlag. Detta ger en föränderlig kommunal 
fastighetsmarknad. 
En del byggnader är idag mycket väl underhållna och det är också därför svårt att hitta lönsamma 
energiinvesteringar. 
Uddevalla tillämpar höga nybyggnadskrav, 50 % bättre än BBR, och vill här särskilt uppmärksamma 
Västra Götalandsregionens stöd i den satsningen. När väl frågan var förankrad politiskt lokalt i 
Uddevalla har det varit betydligt lättare att planera och äska investeringsmedel utifrån dessa krav.  
 

Samverkan Dalslands kommuner 
Dalslands fem kommuner Åmål, Dals Ed, Färgelanda, Bengtsfors och Säffle kommun arbetar aktivt 
och samordnat med energieffektivisering i ett femårigt program för perioden 2010-2014 som kallas 
Energieffektiva kommuner. Syftet med programmet är att kommunerna ska föregå som goda 
exempel för en effektiv användning av energi i enlighet med EU-direktiven och antagna mål i 
Sveriges riksdag. Här använder kommunerna energieffektiviseringsstödet samordnat. 
 

  
Färgelanda kommun har genomfört energieffektiviseringsåtgärder i kommunhuset 
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Färgelanda kommun deltog i Totalprojektet med kommunhuset då det vid genomgång av 
fastighetsbeståndet framgick att den byggnaden hade en hög energiförbrukning. Här ledde analysen 
till ett bra beslutsunderlag och åtgärderna genomfördes sedan. 2012 byttes ventilationsaggregatet, 
vidare skedde fönsterbyten, utbyte av såväl termostatventiler som VVC pumpar samt injustering av 
hela värmesystemet. Belysning med närvarovakter installerades och byggnaden försågs med 
tilläggsisolering av lösull. Byggnaden tillhör grupp 2. 
Energiförbrukningen har redovisats av Dalslandskommunernas kommunalförbund, Energieffektiva 
kommuner och har minskat enligt nedan: 
 

 

  
 
Värmeförbrukningen har minskat kraftigt sedan åtgärderna genomfördes.  
 

Samverkan Härryda, Mark, Bollebygd 
Gemensamt för Härryda, Bollebygd och Marks kommuner är att de samverkar kring flera kommunala 
frågor däribland energieffektiviseringsstödet. Energieffektiviseringsstödet för de tre kommunerna 

används för att finansiera samordningspersonal som sitter i Härryda kommun. I projektet ingår en 
fastighetsgrupp med fastighetscheferna. Denna fokusgrupp tittar på gemensamma frågor som rör 
energibesparingsåtgärder i fastigheter. 
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Sedan 2009 har de kommunala fastigheterna i Marks kommun energieffektiviserat 19 %, i Bollebygd 8 
% och Härryda 5 % räknat som besparing per ytenhet. 
 
Samtliga tre kommuner ingår i Västra Götalandsregionens överenskommelsearbete kring 
energieffektiva byggnader. 
 
I Härryda skall satsningar ske på kommunhuset gällande ventilation och värmesystemet samt 
solceller som solavskärmning. Projektering pågår och byggstarten sker i år.  
Byggnaden tillhör grupp 2. 
 
Det finns en ”Svarta lista” inom Härryda kommun, listan handlar om byggnader som har behov av 
omedelbara åtgärder inom energiområdet. Till listan är en särskild budget kopplad. Hittills har 
konverteringar från olja, liksom övergång från direktverkande el till vattenburen värme, fått 
huvuddelen av medlen. Det finns en budget för planerat underhåll och en för energi- 
effektiviseringar. 50 % bättre än BBR gäller för nyproduktion och Härryda är med i 
överenskommelsearbetet inom regionens Klimatstrategi. Just nu drivs ett Totalprojekt på en 
förskola. I befintliga, äldre lokaler finns endast en mätare för el och det är problematiskt med 
energieffektiva satsningar på fastighetselsidan. Ibland märks ingen minskning alls då verksamhetens 
förbrukning stadigt ökar. Det är enligt Härryda kommun viktigt att noga analysera och följa upp vad 
olika energisatsningar har för konsekvenser på innemiljön och för fukt. En hel del byggnader är inte 
lämpade för en större energieffektivisering utan bör kanske rivas. Härryda menar att det krävs att 
rejält kunskapslyft inom hela branschen för att se till att vi inte får riskkonstruktioner i samband 
med energieffektivisering. Det gäller inte minst vid nybyggnation av passivhus i trä, där tätheten är 
särskilt viktig. Byggprojekt är sällan helt felfria och en riskminimering skall därför alltid 
eftersträvas. Härryda ingår i ett samverkansprojekt med Bollebygd och Marks kommun och här ser 
man nätverkande och stöd mellan varandra som något väldigt positivt. 
 
Marks kommun har en miljö- och energiplan som styr energieffektiviseringsarbetet. I kommunen 
avsätts ett ramanslag med investeringsmedel för energieffektiviseringsåtgärder. Detta gör att större 
satsningar har kunnat utföras och är en av huvudnycklarna till att man lyckats nå en nitton 
procentig besparing på bara 3 år. En annan förklaring är att produktion, drift och förvaltning drivs i 
kommunal regi under samma förvaltning med en ledning som brinner för frågorna. Kommunhuset i 
Kinna är ursprungligen från 70-talet men när verksamheten växte ur byggnaden har hela 
förvaltningar flyttats ut till ett annat kommunhus. 
 
Kommunhuset i Kinna har fått ett lyft med tilläggsisolering, förbättrad styrning av ventilation och 
värme, belysningsåtgärder och solceller för elproduktion. Dessutom visualiseras elförbrukningen 
inomhus för att öka medvetenheten kring byggnadens förbrukning och få en brukarmedverkan. Fotot 
på framsidan av rapporten visar kommunhuset i Kinna. Byggnaden tillhör grupp2 
 
Bollebygd har deltagit i BELOKs Totalprojekt med biblioteket, men endast genomfört konvertering 
till fjärrvärme och skall eventuellt genomföra ventilationsåtgärder.  I energideklaration och steg 1 
framkom mycket lönsamma åtgärder, men det hjälper inte när investeringsmedel saknas och få 
kommuner är villiga att låna pengar till energisatsningar. Byggnaden tillhör grupp 2. 
Inga åtgärder planeras heller för kommunhuset. 
 
I kommunen finns endast en person som arbetar med energieffektiviseringsåtgärder och här finns 
inte på något sätt de budgetanslag som Marks kommun har.  Bollebygd satsar dock på 50 % bättre än 
BBR när det gäller nyproduktion och har nått dit med flera nybyggda projekt. Bollebygd menar att 
den höga ambitionsnivån vid nybyggnad har sitt ursprung i överenskommelsearbetet inom Västra 
Götalandsregionen. 
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Stenungsund kommun 
Stenungsund saknar tydliga politiska mål med energiarbetet men arbetar sedan en tid med en 
anpassad EPC modell där första fasen nu är genomförd. Byggnaderna har sedan prioriterats efter 
behovet av upprustning kombinerat med hög energiförbrukning. Åtgärderna sker utifrån en fastställd 
budget och planeras årligen. Kommunhuset är inte alls prioriterat. Byggnaden kommunhuset i 
Stenungsund ligger nära havet och är en tegelbyggnad i centrala Stenungsund byggt 1975. 
Personalen varierar mellan 200-250 personer. 1988- 1989 utfördes åtgärder som direkt berörde 
energiförbrukningen. Vätskekopplad återvinning och nya fläktar installerades. Senare har 
varvtalsreglering av fläktarna skett, liksom klimatkompenserat flöde (lägre flöde vintertid). 
Byggnaden tillhör grupp 1 
Värmeförbrukning (2012): 78 kWh/m2 El: 86 kWh/m2 varav bedömd fastighetsel 14 kWh/m2. 
 

Trollhättans kommun 
Trollhättan har genomfört en energikartläggning 2010 och gjort en BELOK beräkning av åtgärder på 
stadshuset. De åtgärder som sedan utfördes är endast en del av de som ingick i paketet. 
Besparingen är grovt räknat 200 000 kr per år men det saknas uppgifter på vad som totalt är 
investerat. Solcellerna var inte en del av BELOK projektet men däremot nytt ventilationsaggregat, 
ändrade drifttider och belysning. Byggnaden tillhör grupp 2. 
 
Trollhättans stadshus: 
LOA: ca 20 000 kvm, 450 årsarbetare 
Efter åtgärder: 60 kWh värme/ m2 70 kWh el/m2, 

 
• Elen är temperaturberoende då det är kyla i huset men effektsignaturen är svårtydd då det 

till viss del också finns elvärme i lokalerna och solceller som kan ge 200 kWh soliga dagar 
från mars till september.  

• Elanvändningen har sjunkit tydligt från 2009-10 till 2012-13, generellt är effektbehovet 20-
30 kW lägre och även jämnare. Elanvändningen är 15-20 % lägre. 

• Största åtgärder är ändrade drifttider av ventilation och minskat konflikt kyla/värme, ny 
korridorbelysning och solceller/solavskärmning. Solcellerna har en snitteffekt på ca: 5 kW 
och belysningen har beräknats minska med i snitt 3 kW på årsbasis. Resterande besparing 
står de övriga för, plus eventuella beteendeförändringar i samband med tävlingen 
energieffektiva stadshus 2012 och ny kontorsutrustning. Saknar uppfattning om besparing för 
respektive av övriga åtgärder. 

• Senaste halvåret har energianvändningen stigit något igen. 
• Värme går inte att se någon förändring i effektsignatur senaste 5 åren. Trots kortare 

drifttider på ventilation är flödet höjt vilket troligen är orsaken till den marginella 
förändringen. 
 

Kommande åtgärder: 
• Nytt ventilationsaggregat 2015 
• Eventuell nattvandring/energibesiktning 
• Eventuell isolering av vind i samband med nytt ventilationsaggregat 
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Partille kommun 
I Partille ägs och förvaltas kommunhuset och biblioteket av Partillebo, det kommunala 
bostadsbolaget. Kommunhuset är ett flervåningshus byggt 1969 i betongelement med frilagd ballast. 
Det är placerat centralt. Byggnaden tillhör Grupp 1. 
 

År Åtgärd Värme 
kWh/m2 
 

El kWh/m2 Ev. kommentar 

2011 Ombyggnad av alla tekniska 
installationer påbörjas 

83 110 
 
 

Ombyggnaderna avser egentligen 
inte att sänka förbrukningen. Vi 
har t.ex. installerat komfortkyla.  
Elförbrukningen avser all 
elförbrukning i huset 
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2012 Ombyggnaden slutförs 82 123  

2013  87 119  

 
 
Biblioteket i Partille är byggt 1989 och tillhör Grupp 1 
 
Utförda åtgärder som berör energiförbrukningen 

År Åtgärd Värme 
kWh/m2 
 

El kWh/m2 Ev. kommentar 

2013  61 96 Inga åtgärder är gjorda och inga 
är planerade i dagsläget. 
Elförbrukningen avser all el i 
fastigheten 

 

Kungsbacka kommun 
Kungsbacka kommun har sedan länge arbetat med driftoptimeringar på sina fastigheter och har 
använt EPC upphandling i större skala. Nu är kommunen sedan en tid i en fas där investeringar krävs 
och har i år fått särskilda medel för större insatser. Ett första Totalprojekt skall inledas i höst på en 
skola. Det finns en hel del byggnader från 1960- och 1970-talet som behöver upprustas. 
Kommunhuset som är från 70-talet har byggts ut på 90-talet. Här har EPC-upphandling använts och 
lönsamma energiåtgärder har nyligen genomförts. I år finns en särskild budget för att öka andelen 
solcellsel och kommunhuset kommer i höst att få solcellspaneler. Detta inte minst av PR skäl då 
kommunhuset besöks av många. Byggnaden tillhör grupp 2. 
Energieffektiviseringsstödet användes först av fastighetssidan men är nu överflyttat och ligger mer 
strategiskt under kommunstyrelsen. Fördelarna är många med det upplägget då frågorna redan är 
väl inarbetade på fastighetssidan och det är mycket enklare att samverka mellan kontoren.  
 

Varbergs kommun 
I Varberg arbetar man sedan 2009 med en intern EPC metod d v s det läggs inte ut på entreprenad 
utan utförs helt i egen regi. Detta för att bygga upp intresse och kunskap inom den egna kommunala 
organisationen. Man har nu god kunskap om sina fastigheter.  Det positiva är att samtliga 
kommunala fastigheter blir genomlysta och att fastighetsskötaren kan använda sin 
erfarenhetsåterföring och sina förslag till förbättringar. I andra steget tas åtgärdsförslag fram och i 
tredje steget genomförs åtgärderna.  Det negativa kan vara att alla lönsamma åtgärder genomförs 
och de olönsamma, större greppen skjuts på framtiden. 
En särskild pott pengar används till energieffektiviseringsåtgärder. Större upprustningar belastar 
istället investeringsbudgeten. All energibesparing besparing kommer helt verksamheten till del, 
vilket kan kännas orättvist. En del borde kunna gå tillbaka till förvaltningen och användas till fler 
energieffektiviseringsåtgärder. Organisationen i Varberg byggdes upp på fastighetssidan 2009 och 
från början användes energieffektiviseringsstödet till en halvtidstjänst. Sedan 2012 är uppgifterna 
flyttade till Planeringskontoret där tjänsten samordnas, som i många kommuner, med 
energirådgivaren. Det finns en bra samverkan mellan kontoren. 
 
I samband med att biblioteket behövde större ytor och byggdes ut genomfördes samtidigt byte av 
ventilationsaggregatet på förslag från fastighetssidan. Detta har inneburit en rejäl energibesparing. 
 

Hylte kommun 
Hylte kommun har en hel del eftersatta byggnader med stor energieffektiviseringspotential. 
Problemet att det idag inte finns investeringsmedel till rejäla upprustningar. Ett äldreboende 
kommer att användas till det första Totalprojektet, där steg 1 skall påbörjas så snart som möjligt. 
Med det projektet hoppas man få gehör för energiinvesteringar i större skala. BELOKs Totalprojekt 
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borde ha bra möjligheter att fungera i en kommun som Hylte med stort upprustningsbehov. Det 
energistrategiska arbetet har bedrivits halvtid av kommunens energi- och klimatsamordnare. 
Förvaltningen av kommunens fastigheter är sedan en tid överflyttat till Hylte bostäder. Efter en del 
egna påtryckningar sitter nu personen halvtid på energisidan där, vilket har varit helt nödvändigt för 
att få gehör för frågorna. En annan fördel att tjänsten är en tillsvidareanställning. 
 

Övriga kommuner 
Nedan presenteras några andra kommuners åsikter sammanställda.  
I studien har över tjugo kommuner medverkat men av olika skäl, främst tidsbrist hos kommunerna, 
har fördjupningsarbetet inte kunnat fullföljas hos samtliga. Synpunkterna nedan har framkommit vid 
samtal och intervjuer med både företrädare på fastighetssidan samt energistrateger eller liknande.  
 
På fastighetssidan vill man framhålla betydelsen av att få fram resurser till fler kunniga 
utförare/beställare inom kommunen. Många, framförallt de som arbetat länge inom området, är till 
viss del trötta på projekt och nätverk och vill istället ha ett utökat stöd i utförandet. På 
fastighetssidan krävs också, i en del fall, en föryngring av personalstyrkan. Detta då det ofta finns 
någon väldigt insatt person som snart ska gå i pension och som behöver avlastning av yngre, 
nyanställd personal. Det är en god idé att låta äldre, erfaren och nyanställd personal arbeta 
tillsammans under en övergångstid.   
 
Stödet nationellt och regionalt får gärna komma direkt till kommunerna och vara konkret och 
handlingsinriktat. Fastighetssidans personal vill medverka och delge kunskaper istället för att 
inbjudas som åhörare till visionära seminarier. Det finns även en önskan om att hämta inspiration 
och utbyte av erfarenheter med utförare i andra kommuner. Det finns också de som är mycket 
nöjda med samarbeten mellan kommuner. Det gäller att hitta en balans i arbetet och få stöd såväl 
internt i organisationen som politiskt för de satsningar som behöver utföras. Totalprojekt har varit 
lyckat för en del och de anser det vara en bra metod. Däremot är det svårare att använda metoden 
för mycket välskötta, energioptimerade fastigheter. Där har alla lönsamma, enklare åtgärder redan 
genomförts och därmed avstannar arbetet. 
Det är viktigt att det finns mandat för det energistrategiska arbetet. Det är olyckligt med 
projektanställningar och att lyfta ut arbetsuppgifterna från kommunen. Det kan då vara svårt att nå 
fram med det strategiska arbetet och få gehör för frågorna på fastighetssidan. En lösning som skulle 
kunna förbättra förutsättningarna kan vara att tillsvidareanställa en energistrateg på 
fastighetsavdelningen.  
 
Många kommuner är nöjda med det regionala stödet och tycker att satsningarna som bedrivits, till 
exempel utbildning i LCC till kommunernas organisation varit nyttig. Det är viktigt att få med de 
som ännu inte är frälsta då besluten ofta tas på flera nivåer inom kommunen. Fler politiker behöver 
bli insatta och få hjälp att tänka långsiktigt avseende investeringar och driftsekonomi i kommunens 
egna fastigheter. Det finns ibland en splittring kring större investeringar i befintliga fastigheter, då 
exempelvis en borgerlig majoritet istället vill sälja fastigheterna.  

 
Slutsatser och rekommendationer 

Det som framgår är att förutsättningarna är väldigt olika i kommunerna kring uppföljning av 
fastighetsbeståndets energiförbrukning och det behövs djupare energianalyser på byggnadsnivå för 
att kunna dra några säkra slutsatser.  
 
En översiktlig beräkning visar att potentialen varierar kraftigt mellan de två grupper av byggnader 
som studien undersökt. Energieffektiviseringspotentialen framkommer tydligast i 
lönsamhetssammanhang i samband med att man använts BELOKs Totalprojektmetod på byggnader 
med ett upprustningsbehov. Här föreslås även icke lönsamma investeringar som utförs i ett samlat 
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paket och som kan ge stora energibesparingar. I dagsläget finns möjligheter att energieffektivisera 
främst värme- och ventilationsanläggningarna men även tilläggsisolering av vindar står högt upp på 
listan över utförda/föreslagna åtgärder. Det är viktigt att lägga ambitionsnivån i arbetet i 
förhållande till vilka energinivåer man eftersträvar. Här finns en del att utveckla inte minst för att 
kunna kommunicera tydligare vad som är eftersträvansvärt. Det är viktigt att kunna skilja på 
verksamhetsel och fastighetsel för att kunna sätta in rätt åtgärder och nyttja den i många fall rätt 
stora energibesparingspotentialen som finns gällande elförbrukning i byggnaderna. Brukarmedverkan 
är viktig för att nå framgång i energibesparingsarbetet.  
 
Större investeringar är enklast att utföra med en tydlig politisk vilja att aktivt driva energiarbetet.  
Ursprungliga, eftersatta kommunhus från 1960-1970-talet som byggdes vid 
kommunsammanslagningarna, är dock relativt ovanliga idag. Mindre åtgärder har utförts i samband 
med underhåll samt om- och tillbyggnader. Kommunernas verksamheter har växt ur de gamla 
byggnaderna och ibland tvingats flytta alternativt har lokalerna byggts ut. I några kommuner finns 
flera kommunhus och förutom dessa är kommunala verksamheter utspridda även i andra byggnader. 
 
Färgelanda, Trollhättan och Kungälv är de som gjort eller planerat störst satsningar på sina 
kommunhus av de byggnader som ingår i studien. Färgelanda och Trollhättan ingick i Totalprojektet 
och här fanns en ovanligt hög energiförbrukning innan åtgärderna genomfördes. En annan kommun 
som gjort lite större satsning på kommunhuset är Marks kommun. Här avser solceller på fasaden att 
stärka intrycket av att kommunen arbetar seriöst med miljö- och energifrågor. 
 
I övriga kommuner har åtgärderna främst handlat om injusteringar av värme och ventilation.  
 
Det är dock tydligt att det händer mycket inom energieffektiviseringsområdet i Västra Sverige. Det 
finns mycket vilja och flera olika sätt att bygga upp verksamheten. De kommuner som kommit lite 
längre i arbetet har ofta ett politiskt stöd och ett bra samarbete mellan det strategiska och det 
fastighetsnära arbetet. Kommuner med välunderhållna fastigheter behöver nya verktyg för att hitta 
lönsamma åtgärder. Det framgår tydligt av undersökningen och litteratur inom området att det finns 
brist på driftingenjörer och projektledare inom fastighetskontoren. Det är angeläget att det sker en 
satsning på att få upp statusen i arbetet. Det är en viktig samhällsfråga. Nedan presenteras 
slutsatser kring vad som framkommit och rekommendationer till fortsatt regionalt och nationellt 
stöd i punktform:  

 

 Energieffektiviseringspotentialen varierar och är högst för de kommunhus och bibliotek där 
energianalyser utförts och en hög förbrukning av värme konstaterats. Utbyte till nyare 
ventilationssystem med hög värmeåtervinning finns med som prioriterade åtgärder  

 

 Det finns inga enkla lösningar gällande kommunhus och bibliotek då det istället krävs 
ordentliga analyser av varje enskild byggnad inför en upprustning/ombyggnad samt en 
kontinuerlig energiuppföljning 
 

 Fördjupade analyser på byggnadsnivå i kombination med möjligheten att ”visa invånarna 
kommunens miljöambition” kan utgöra politiska beslutsunderlag och vara drivkraft för att 
göra energisatsningar på kommunhus och bibliotek  
 

 Många kommuner som utför systematiska analyser av sina byggnader prioriterar i dagsläget 
idrottshallar, skolor, förskolor och äldreboenden med högre energiförbrukning än 
kommunhus och bibliotek 
 

 Politisk förankring och rambudget med årliga investeringsmedel är en lyckad förutsättning 
för en högre energieffektiviseringstakt 

 

 Totalprojektmetoden är utmärkt att använda när det gäller byggnader med 
upprustningsbehov och få underlag för investeringar som utan ”paketet” inte är lönsamma  
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 Välskötta, energioptimerade byggnader skjuter på olönsamma större investeringar, här 
behövs nya angreppssätt  
 

 Det är bra att satsa på kunskapshöjning och motivation inom området så att 
energieffektivisering av befintliga byggnader får högre status och fler duktiga utövare 

 

 Ge mer uppmärksamhet åt det som händer inom energieffektiviseringsområdet och 
kommunicera goda exempel 
 

 Erfarenhetsåtföringsträffen som anordnades inom projektet var uppskattad och det finns en 
hög vilja att fortsätta samverka mellan kommunerna inom Västra Götaland 
 

 Regional och nationell uppbackning är en förutsättning för att få en lokal politisk förankring 
och våga sätta tuffa mål i energieffektiviseringsarbetet  
 

 Kunskapsstöd behövs gällande ekonomiska investeringar och driftsekonomi för beslutsfattare 
och ekonomer/upphandlare 
 

 Nationellt är det viktigt att arbeta vidare med långsiktiga beslut om stödinsatser istället för 
med tidsbegränsade projektperioder 
 

 Det energistrategiska stödet kan exempelvis på sikt utvecklas till att stödja de kommunala 
bostadsbolagen med åtgärdsförslag och uppföljning 
 
 
 

 

Egna reflektioner och stort tack  

Det har varit väldigt lärorikt och utvecklande att lära känna fastighetsorganisationen i många 
kommuner och få sätta sig in i hur deras verklighet ser ut. Det är ett enastående 
energieffektiviseringsarbete som utförs dagligen i Väst Sveriges kommuner. 
 
 
Tack till alla trevliga, hjälpsamma personer hos medverkande kommuner, Länsstyrelsen Halland, 
Länsstyrelsen Västra Götaland. Energieffektiva kommuner Dalsland, projektsamordnare i Härryda med 
flera. 
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