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Förstudie - Hur ska energieffektiv ny- och ombyggnad stimuleras? 
 
Förstudien skall klarlägga vilka viktiga faktorer som påverkar strategiska aktörer på lokal och 
regional nivå inom byggsektorn vid utformning av byggnaders energiprestanda 
(byggentreprenörer, byggherrar, offentliga verksamheter (politiker och tjänstemän), konsulter 
m.m.). Förstudien skall också ge en bild av nuläget och synliggöra hinder och drivkrafter till 
lågenergibyggande samt sammanställa förslag på aktiviteter som kan genomföras på olika 
samhällsnivåer för att stödja önskad utveckling mot ökat lågenergibyggande. Studien 
genomförs i Örebro län och kommer utgöra underlag för handlingsprogram och aktiviteter i 
regionen för att stödja utvecklingen mot en energieffektivare bygg- och fastighetssektor. I den 
meningen bedöms slutsatserna vara av intresse även för andra regioner m fl. 

Som arbetsmetod används en aktörsdialog vilket innebär att länets strategiska byggaktörer på 
planerings-, entreprenörs- och beställarsidan intervjuas och bjuds in till ett aktivt erfarenhets- 
och tankeutbyte. Resultatspridning görs genom media och energikontorets hemsida. Nationellt 
sprids informationen till de regionala Energikontoren som i sin tur informerar om 
projektet/resultaten i sina regioner (i Sverige finns 13 energikontor som täcker hela landet), 
branschorganisationer (Byggindustrierna, Fastighetsägarna, SABO m.m.), SKL och 
regionförbunden.  

Förstudien görs i flera etapper enligt följande:  

• sammanställning av nuläget avseende antalet objekt inom ny- och ombyggnad med 
”lågenergistandard” i Örebro län i förhållande till landet som helhet. 

• inventering av de strategiska aktörerna i länet, 
• intervjuarbete (ca 40 intervjuer) inkl. dokumentering och analys, 
• anordnande av en dialogdag tillsammans med länsaktörer, 

redovisning av slutrapport för intressenter inom och utanför länet, 
• spridning av information om projektets resultat och generellt om ett hållbart byggande. 

 
Mål  
Projektets effektmål är följande: 

• ökad kunskap och om vilka faktorer som påverkar utvecklingen mot 
lågenergibyggande lokalt och regionalt. 

• förbättrade lokala och regionala handlingsprogram. 
• en bättre dialog mellan aktörerna och bättre samarbete mellan aktörerna i byggsektorn.  
• ökad medvetenhet om vikten av lågenergibyggandet.  

På längre sikt leder detta till en bättre energiprestanda i nybyggnation och i renovering av 
byggnadsbeståndet samt kunna svara mot de krav som EU ställer. 
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