
Workshop
Det ska vara enkelt att renovera 

energieffektivt och hållbart

”God inomhusmiljö och minskade kostnader” 



Syfte

Diskutera behov av - och inriktning på guide som underlätta 
planering, upphandling, genomförande och uppföljning av 

renoveringsåtgärder
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Agenda 
 Inledning

 Avtal för Målstyrd energiförvaltning 

 Vägledning för att handla upp  

 Småhusguide – energieffektiv och hållbar renovering

 Skiss guide - energieffektiv och hållbar renovering för 
flerbostadshus

 Grupparbete - med frågeställningar 

 Sammanfattning, diskussion och avrundning
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Organisatörer 
 WSP Sverige 

 Stockholms stads pilotprojekt för Målstyrd energiförvaltning   

 EnergiEffektiviseringsföretagen

BeBo/Energimyndigheten finansierar 
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Deltagande via nätet

 Frågor

 Bidra med synpunkter

Skicka sms till 070-561 44 92
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Målstyrd energiförvaltning

https://energiradgivningen.se/lagenhet/malstyrd-
energiforvaltning
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Vägledning för att handla upp

 Enkel vägledning på www.eef.se om stegen i upphandling av 
energitjänster

 Folder om energitjänster

 I vägledningen finns ett komplett upphandlingsunderlag och 
instruktioner, om så önskas

 Skriv kontrakt!

 Diskussion om behov i grupparbetet

Obs, nu finns snart auktoriserade energikartläggare. Sök via 
eef.se.

http://www.eef.se/
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Småhusguiden - Testa gärna
 Surfa in på Småhusguiden:

http://customer.natlikan.net/smahusguiden/csp/
 Registrera ett konto
 Fyll i information under

flikarna ”Mitt hus” och 
”Renoveringsbehov”

 Läs om åtgärder som är 
intressanta för dig

 Välj ut åtgärder som
du vill gå vidare med

 Titta närmare på 
Hantverkarformulär 14

 Ta hjälp av råd under flikarna ”Genomförande” och ”Uppföljning
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NULÄGE PLANERA GENOMFÖRA
FÖLJA 

UPP

Underhållsbehov

Upplevd 

inomhusmiljö

Energianvändning 

Energikostnad

Val av entreprenad-

form

Energioptimerings-

entreprenad/Målstyrd 

energiförvaltning  

Totalentreprenad/ 

förenklad ABT

Produktlista - Krav 

på energi, material –

och utförande av 

entreprenad och 

specifikation över 

hur de ska verifieras 

Val av åtgärder
Driftsättning och 
besiktning med 
samordnad provning

Byggmöten inför:
- Projektstart
- leveranser 

Arbetsinsatser 
stäms av löpande

Ekonomi: beräkning 

av kostnader för 

genomförande av 

åtgärder

Kravprofil - och 

referenser för konsulter 

och entreprenörer

Tidplan

Energianvändning

Energikostnad

Nytt värde fastighet?

Upplevd inomhusmiljö, 

Funktion

Utvärdera inkomna 

anbud

Kulturhistoriska 

skyddsvärden

Arkivera dokument

Myndighetsbeslut, 

garantier mm

UPPHANDLA

Planerade 

investeringsåtgärder

Uppdatering av 

energideklaration

Styrelsebeslut för 

genomförande

- Delegation att fatta 

beslut  inom beslutad 

budgetram

Plan för finansiering 

Genomgång av 

bruttolista för 

åtgärder

Energikartläggning 

med åtgärdsförslag 

Programskede: 

Ramhandling och 

bygglov

Verifiering av krav 
- Specifikationer för 

produkter/system/m
aterial lämnas vid 
leverans

- vid besiktning 

Garantibesiktning

Produktlista - Krav på 

energi, material – och 

utförande av 

entreprenad och 

specifikation över hur 

de ska verifieras 



Diskussion i grupp

Indelning i mindre grupper

 Vad behövs för att underlätta energieffektiv renovering?

 Navigering och utformning av webbguide?
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Sammandrag

 Diskussion och sammanfattning utifrån de synpunkter som 
framkom vid gruppdiskussionerna

 Nästa steg
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Tack!


