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Föreningen Byggherrarna
 Föreningen startades 1964
 Drygt 100 medlemmar – långsiktiga ägare och förvaltare

• Allmännyttiga bostadsbolag
• Privata fastighetsbolag
• Industri och handel
• Kommunala fastighetsbolag
• Landsting
• Statliga verk och bolag 



Axplock medlemmar i Byggherrarna



Verksamhetsområden

 Framtidens byggherre
 Byggherren som samhällsutvecklare
 Byggherrens roll i planeringsskede/tidigt skede 
 Byggherrens roll i genomförandeskede
 Energi, miljö och hållbarhet
 Arbetsmiljö och säkerhet

Kansliverksamhet
 Medlemsaktiviteter – nätverksträffar, kurser, 

frukostseminarier m m
 Samverkan med bygg- och fastighetssektorn
 Kanslifunktion till BeBo, Belok, Sveby, 

Samverkansforum, Håll Nollan



Kompetent byggherre
Organisation, ledningssystem, kompetens, resurser, processer, metoder och verktyg

http://www.hifront.se/utbildningar.html


God byggherresed
Affärsetik, öppenhet, kvalitet, arkitektur, samverkan, samhällsansvar, långsiktighet, utveckling 
och innovation

http://psykologhalsan.se/tystnadsplikt/
http://www.labotek.com/index.php?id=862
http://www.falkblick.se/2013/04/kvalite-eller-kvalitet.html


www.byggherre.se





Mål

• Utbilda ca  3 000 personer till december 2017.

• Beställare får de lågenergibyggnader som har 
beställts.

• Vid renoveringar av byggnader i Sverige ska 
minst 50 % energieffektivisering nås.

• Delvis fördjupning av Energimyndighetens 
webbaserade kunskapsspridning Energilyftet.



• (hösten) 2016:

57 kurser med 778 deltagare på cirka 35 olika
orter

• Januari-april 2017:

30 kurser med 469 deltagare på cirka 15 olika

orter

Summa: 1247 deltagare hittills

Hur går det då?



Vad tycker man om kurserna? -”Det är oerhört viktigt 
att de goda resultat som 
tas fram i Belok görs 
tillgängligt även för 
aktörer utanför Belok. 
BeställarKompetens gör 
det möjligt” 

Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok

Anonym deltagare på kursen Lönsamhets-
beräkningar Stockholm 2017-02-02 

-”Bra blandning med teori, 
räkneövningar och tänka-till-
övningar. Kändes väldigt anpassat 
till personer som har jobbat ett tag, 
vilket var väldigt positivt. Mycket bra 
anpassning till människor som inte 
är van med investeringskalkylering. 
Tummen upp helt klart.” 



Var finns info?
Byggherrarnas webbplats – www.byggherre.se



Energimyndighetens kompetenshöjande 

insatser inom NNE (lågenergibyggande)

• Webbaserad interaktiv utbildning som även 
erbjuder seminarier, studiebesök och 
webbinarier

Energilyftet

• Lärarledda, kvalificerade utbildningar för 
byggherrar, fastighetsägare, förvaltare 

Beställar-
kompetens

• Lärarledd 3-dagars utbildning för 
gymnasielärare på byggprogrammenNya glasögon

• Webbaserad utbildning för 
byggnadsarbetare, installatörer, 
arbetsledare, platschefer

Energibyggare



Välkommen att anmäla dig till ett av 

Energilyftets seminarier!

•6 september – Gnosjö/Gislaved

•27 september – Malmö

•27 september – Arvika

•28 september – Kumla

•29 september – Kristinehamn

Totalt erbjuds ca 30 seminarier under 2017 runt 

om i landet.

Registrera och anmäl dig på 

www.energimyndigheten.se/energilyftet

http://www.energimyndigheten.se/energilyftet

