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Förord 
Ett stort tack riktas till Fastighetskontoret, Skellefteå kommun och då framförallt till Olov 

Bygdén samt Egon Lindgren. Tack för all tid och allt engagemang. Vill även tacka Peter 

Lundin, Skellefteå Kraft, Johan Stenlund, Caverion, Fredrik Pettersson, Polaris, Tobias 

Bergstöm, Fastec, Lars-Göran Andersson, Diös samt Patrik Sundberg, Skebo. Ni har delat 

med er av era kunskaper och erfarenheter vilket har varit obeskrivligt betydelsefullt. Tack 

även till Gunnar Landsell, LTU, för bollandet med idéer. 

  



Sammanfattning 
I denna rapport har arbetsprocessen för energieffektivisering som fastighetskontoret i 

Skellefteå Kommun jobbar efter studerats. Utifrån de i litteraturstudier lokaliserade lämpliga 

stegen i arbetsprocessen för energieffektivisering har en jämförelse med fastighetskontorets 

arbetsprocess genomförts. Resultatet från jämförelsen visar på att arbetsprocessen som 

fastighetskontoret arbetar efter innehåller en tydlig struktur för kartläggning, planering samt 

genomförande men det sista steget, utvärdering, i princip saknas. 

Slutsatsen från arbetet är att fastighetskontoret kan få en inblick i vad de redan genomförda 

åtgärderna har åstadkommit för energibesparing genom att skapa en erfarenhetsbank. En 

erfarenhetsbank är en sammanställning av energibesparing från enskilda tekniska åtgärder 

genom noggranna mätningar före samt efter genomförandet. Erfarenhetsbanken ska 

innehålla information om vilken energibesparing t.ex. tilläggsisolering, byte av pump, 

insättning av värmeväxlare i ventilationen o.s.v. ger. 
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1. Inledning 
Energi kostar pengar men eftersom användandet av energi ofta går att påverka så är det 

även möjligt att minska kostnaden. Kostnaden för energi är en stor post i en fastighets 

driftbudget. Erfarenheter från genomförda projekt visar på att en effektivare 

energianvändning ofta kan sänka kostnaden med upp till 20 %. Pengar som kan användas till 

annat, vilket är en viktig aspekt speciellt när det handlar om skattepengar. Vidare är en sänkt 

energiförbrukning också en vinst för miljön vilket alla vinner på (Basiri, F. & Forsling, P., 

2006). För att spara energi och därmed också förbättra miljön har riksdagens och regeringen 

satt upp mål. Riksdagens och regeringens 2020 mål slår fast att energianvändningen i det 

svenska byggnadsbeståndet ska minska med 20 %, jämfört med år 1995, fram till år 2020 

(Belok, 2014). 

Skellefteå kommun har med sin energi- och klimatstrategi satt målet lite högre. De vill sänka 

energiförbrukningen med 20 % till år 2016 i kommunens förvaltningar samt kommunala 

bolag. Om detta uppnås beräknas besparingen inom kommunkoncernen uppgår till 40 

miljoner kr/år (Tjänsteskrivelse, 2012). Fastighetskontoret är i egenskap av 

fastighetsförvaltare för 400000 m2 en viktig aktör i detta arbete.  

1.1 Fastighetskontorets organisation 

Fastighetskontoret har till uppgift att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens 

förvaltningar. Fastighetskontoret består av tre sektioner, drift, städ och projekt samt en 

stabsfunktion. Drift ansvarar för den dagliga driften samt skötsel av fastigheterna. Städ 

ansvarar för lokalvård och projekt genomför bygg- och underhållprojekt för kommunens 

räkning. Staben har ett förvaltningsuppdrag samt ansvarar för strategin för fastigheterna 

(Skellefteå Kommun, 2014).  

Organisationen för sektionen drift är som följer. Fastigheterna är indelade områdesvis. Det 

finns sju områden. Till varje område finns fastighetstekniker kopplade. Deras primära uppgift 

är att sköta det dagliga underhållet av fastigheterna. Inom fastighetsförvaltningen finns det 

även drifttekniker vars uppgift är mer av det tekniska slaget. Injustering av värmesystem, 

hissar samt ventilation är exempel på uppgifter för dessa. Dessa är inte direkt kopplade till 

specifika områden utan hör till norra eller södra området av Skellefteå kommun 

(Skellefteälven är delningen).  
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Varje område har en gruppledare för fastighetsteknikerna. Dennes roll är att förmedla 

information från enhetschefen vidare till fastighetsteknikerna. Enhetscheferna, en för den 

norra delen och en för den södra delen, har personalansvar för fastighetsteknikerna samt 

driftteknikerna. Sektionschefen har personal övrig personal på driftavdelningen samt 

enhetscheferna. Denne är också ansvaring för hela sektionen och har budgetansvaret. Figur 

1 beskriver organisationen för driftsektionen (Olov Bygdén, Personlig kommunikation).  

 

Figur 1: Visar organisationen på fastighetskontoret 
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1.2 Fastighetskontorets energirelaterade möten 

1.2.1 Energiuppföljningsmöten: 

Varje månad ska energiuppföljningsmöten genomföras. Vid dessa möten deltar 

energiingenjören samt gruppledarna för varje område. Vid dessa möten studeras 

energiförbrukningen områdesvis samt specifikt för varje fastighet så långt det är möjligt. 

Förbrukningen av el, fjärrvärme och i förekommande fall, pellets, studeras månad för 

månad. Förbrukningen presenteras parallellt månadsvis från år 2009 till idag. Både 

klimatkompenserad och verklig förbrukningsstatistik finns tillgänglig. Vid översynen 

diskuteras avvikelser med syftet att hitta förklaringar till dessa. Både ökad och minskad 

förbrukning diskuteras. I detta arbete används systemprogrammet SkeLis (Olov Bygdén, 

Personlig kommunikation). 

1.2.2 Energigruppsmöten 

Eftersom energieffektiviseringsarbetet involverar flera delar av fastighetskontoret har en 

energigrupp skapats. Här finns representanter från drift, stab samt projekt representerade. I 

budgeten för fastighetskontoret är det avsatt ca 5 miljoner per år till energieffektiviserande 

åtgärder. Det är energigruppen som ansvarar för denna budget. Gruppen träffas kvartalsvis 

alltså fyra gånger per år. Energigruppen arbetar med att planera vilka energiåtgärder som 

ska genomföras samt vilka fastigheter som ska kartläggas härnäst. De utser även en ansvarig 

för genomförandet av det fastslagna arbetet. Fördelningen av arbetsuppgifter sker efter 

kompetens. På mötena kontrolleras även att uppstartade projekt fortskrider som planerat. 

Även budgetuppföljning är också en stående post på mötesagendan (Olov Bygdén, Personlig 

kommunikation).  
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1.3 Bakgrund 

Vår planet blir varmare, se figur 2. Det visar forskningen entydigt. Under de tre senaste 

decennierna har medeltemperaturen vid jordytan varit varmare än något annat decennium 

sedan 1850. Glaciärer smälter, atmosfären och havet blir varmare samt havsnivån stiger. 

Halten av växthusgaser, såsom koldioxid, ökar i atmosfären (IPCC, 2014). 
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Figur 2: Övre delen visar årlig avvikelse, perioden 1850 – 2012, i observerad global medeltemperatur 

för land och havsyta tillsammans från medeltemperaturen 1961-1990. Tre olika dataserier 

redovisas. Nedre delen visar avvikelse i temperatur per decennium. Samma dataserier redovisas. 

Här är även uppskattad avvikelse från korrekt värde inkluderad för den svarta serien. Bild tagen från 

IPCC rapport Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Hämtat 2014-05-14 

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf 

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
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Vilka konsekvenser detta faktum kommer att få är svårt att säga något exakt om men de 

scenarios som räknats fram visar att det kommer att leda till förändringar för livet på jorden. 

Dessa visar också att hur stora förändringarna blir beror på hur höga halterna av 

växthusgaser blir atmosfären (SMHI, (u.å.)). 

För att begränsa utsläppen av växthusgaser och därmed också de förändringarna på klimatet 

som är en konsekvens av ökade halter av växthusgaser, kom Europaparlamentets direktiv 

om byggnaders energiprestanda, EG/2002/91 ut. Med detta direktiv vill EU minska sitt 

beroende av importerad energi samt minska utsläppen av växthusgaser genom effektivare 

energianvändning i byggnader (Fastighetsägarna, 2007).  

Sverige följde direktivet genom instiftandet av lagen om energideklarationer. Syftet med 

lagen är bland annat att i alla byggnader som använder energi till att påverka 

inomhusklimatet ska en effektiv energianvändning främjas (SFS nr: 2006:985). 

Energideklarationen ska bland annat innehålla följande information: 

 Byggnadens energiprestanda (kWh/m2,år) 

 Referensvärden på energiprestanda. (Gör förbrukningen jämförbar med andra 

byggnader) 

 Förslag på kostnadseffektiva åtgärder som minskar energianvändningen. Det anses 

lämpligt att sparåtgärderna redovisas med livscykelkostnader). 

Lagen om energideklarationer trädde i kraft den 1 oktober 2006. Fastighetsägaren fick två år 

på sig att upprätta en energideklaration av sina fastigheter (Fastighetsägarna, 2007). 

Skellefteå Kommun är fastighetsägare varför de genomförde energideklaration på sina 

fastigheter. Eftersom energideklarationen enligt lag ska genomföras av oberoende 

energiexpert anlitade fastighetskontoret bolaget Energibesiktningar EMTD AB till att utföra 

energideklarationerna.  

Efter genomförandet av energibesiktningarna ville fastighetskontoret gå vidare i sitt arbete 

med att spara energi. Tillsammans med andra bolag i kommunkoncernen startades år 2010 

projektet Kraftkoll. Projektet ska pågå fram till 2016. Tanken är att medlemmarna genom 

utbyte av erfarenheter och uppmuntran av varandra ska nå längre i sitt arbete med att spara 

energi än de skulle gjort på egen hand. (Egon Lindgren, Personlig kommunikation) Projektet 
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består bland annat av kartläggning, beräkningar och åtgärder där några fokusområden som 

utreds är värme, ventilation, klimatskal samt elförbrukning (Kraftkoll, (u.å.) ). 

Parallellt med projektstarten av Kraftkoll inledde fastighetskontoret år 2009 ett 

energiinventeringsarbete av fastighetsbeståndet. 14 skolor valdes ut vid denna första 

inventering. Dessutom genomfördes en mindre inventering av ytterligare ca 100 fastigheter. 

Till grund för denna inventering användes erfarenheter från de första 14 skolorna. 

Tillsammans med en konsult, Skellefteå Kraft skapade fastighetskontoret ett underlag för 

karläggning av sina fastigheter. Vidare anlitades konsulten Skellefteå Kraft för att utför 

livscykelkostnadsberäkningar för energibesparande åtgärder. LCC-analyserna baserades på 

de kartläggningar fastighetskontoret genomfört samt statistik för energiförbrukning för den 

fastighet som undersöks. Resultatet från beräkningarna sammanställdes i en rapportpärm 

där varje åtgärds LCC och pay off redovisades.  

Efter genomförandet av kartläggning med tillhörande beräkningskalkyl för åtgärder, för 14 

skolor, anlitade fastighetskontoret företaget Apoidea år 2012. Uppdraget till Apoidea var att 

utifrån rapportpärmarna sammanställa en handlingsplan för genomförandet av åtgärder 

samt utreda om den i kommunens energi- och klimatstrategi fastslagna årliga 

energibesparingen på ca 5 % kunde uppnås (Egon Lindgren, personlig kommunikation).  

1.3.1 Apoideas rapport 

Rapporten slår fast att det är möjligt att spara 20 % fram till 2016 mot referensår 2009. 

Åtgärderna som ska leda fram till besparingen bedöms även vara kostnadseffektiva. I 

rapporten föreslås olika typer av åtgärder. Dels åtgärder av teknisk karaktär såsom isolering 

av klimatskal, besparingar på IT-elförbrukning och en översyn av ventilation, pumpar, 

belysnings samt varmvattenförbrukning. Det föreslås även att fastighetskontoret ska verka 

för en ökad kunskap om energiförbrukning hos hyresgästerna vilket ska leda till minskad 

energiförbrukning. Kontinuerlig driftoptimering av befintliga system förordas också.  

Rapporten innehåller även ett förslag på hur fastighetskontoret ska lägga upp sitt arbete. En 

handlingsplan med en uppräkning av aktiviteter för varje avdelning. Bland annat föreslås 

följande aktiviteter när det gäller 

 



7 
 

Drift:  

 Genomföra interna utbildningsinsatser med syftet att öka kunskapsnivån kring energi 

samt stimulera till ett ökat intresse för energifrågor i organisationen.  

 Genomföra kontinuerlig energiuppföljning med återkoppling till ansvarig för 

driftområdet. Lämpligen ska klimatkorrigerade värden jämföras med föregående år 

Med klimatkorrigering elimineras förändringar i energiförbrukningen orsakat av 

varierande klimat d.v.s. varmare eller kallare klimat än normalår. Här 

rekommenderas inköp av lämpligt systemstöd till detta arbete. 

 Jobba aktivt med driftoptimering och drifttider. 

Förvaltning: 

 Jobba för införandet av automatisk avstängning av datorer. 

 Öka intresset hos brukare till att spara energi samt ge återkoppling på 

energiförbrukning genom att införandet av energimästerskap. 

 Införa energiombud hos varje brukare. Energiombudets uppgift är att kolla på 

verksamheten med energiglasögon. Energiombudet ska delta i energironder. 

Projekt: 

 Samordna kartläggningar. Fokus på tekniska åtgärder. 

 Jobba med planering av tekniska åtgärder utifrån budget. 

 

Rapporten avslutas med ett avsnitt där vikten av en strategi i energieffektiviseringsarbetet 

betonas. Ett energieffektiviseringsarbete ska enligt rapporten inte ses som ett projekt med 

start och mål. Med detta tankesätt riskeras arbetet att mattas av efter hand. Istället ska 

energieffektiviseringsarbetet ses som ett utvecklingsarbete. Att kontrollera energiprestanda 

ska vara lika viktigt som inomhustemperatur och luftkvalité. 

I rapportens bilagor finns en uppräkning av lämpliga tekniska åtgärder som bör genomföras. 

Åtgärderna är baserade på de pärmar med kartläggningar samt beräknade åtgärder som 

fastighetskontoret genomfört. I bilagan redovisas ett förslag på tekniska åtgärder för åren 

2013 samt 2014. (Langendahl, 2012) 

  



8 
 

1.4 Problemdiskussion: 

Fastighetskontoret i Skellefteå kommun bedriver ett arbete där målet är att 

energieffektivisera de fastigheter som fastighetskontoret ansvarar för. En 20 % sänkning av 

energiförbrukningen till 2016 är målet som ska nås. I en del fastigheter har årgärder 

genomförts. Andra fastigheter väntar på att karläggas. Det finns även genomförda projekt 

som väntar på att utväderas. Trots att fastighetskontoret just nu är inne i en process där 

energieffektiviseringar utförs finns det potential till att fundera över sitt metodval till 

arbetsgång i energieffektiviseringsarbetet. Utgångspunkten till detta arbete är att genom en 

granskning av energieffektiviseringsarbetet lokaliseras utvecklingsmöjligheter till det sätt 

som fastighetskontoret arbetar efter. 

Den här rapporten ska ses som en förstudie till fastighetskontorets fortsatta 

utvecklingsarbete. 

1.4.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna rapport är att utifrån en översiktlig utredning av arbetsprocessen 

energieffektivisering, som fastighetskontoret bedriver, hitta utvecklingsområden och 

förbättringsförlag till arbetsprocessen.  

 Hur ser arbetsgången i fastighetskontorets energieffektiviseringsarbete ut?  

 Hur kan utvärderingen av energibesparingen från tekniska åtgärderna genomföras? 

1.4.2 Avgränsningar 

Att sammanfatta så komplexa arbeten som energieffektivisering och utvärdering är allt för 

omfattande för den tillgängliga tiden. Det har därför gjorts ett antal avgränsningar. 

 Fokus för detta arbete har legat på att studera tekniska åtgärder. Både när det gäller 

energieffektiviserings- samt utvärderingsarbetet.  

 Översikten av energieffektiviseringsarbetet är i allra högsta grad översiktligt. Centralt 

för arbetet har varit att hitta en utvecklingspotential och gå vidare med den. 

 Förslagen på förbättrad utvärdering har fokuserat på utvärderingen av 

energibesparingar d.v.s. fastställande av mängd energi som sparats. Arbetet 

innehåller inga förslag på utvärdering av andra effekter som åtgärden genererat. 
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2. Teori 
Ett energieffektiviseringsarbete i fastigheter kan beskrivas översiktligt med fyra steg. 

1) Kartläggning 

2) Planering 

3) Genomförande  

4) Uppföljning 

Det går att titta på processen som ett cykliskt förlopp, vilket innebär att efter steg 4 börjar 

processen om igen i steg 1, d.v.s. ett kontinuerligt arbete som inte tar slut eller så kan 

arbetet ses som en process med start i steg 1 och slut i steg 4 (energiaktiv, u.å.). 

 

Följande beskrivning av de olika stegen i energieffektiviseringsarbetet är långt ifrån 

fullständig. Detta ska endas ses som en allmän orientering av innehållet i det olika stegen. 

Steg 1: Kartläggning 

För att bestämma vilka energibesparade åtgärder som bör genomföras krävs det att det är 

klarlagt hur mycket energi som används och vad den används till. Resultatet från 

kartläggningen är tänkt att ligga till grund för vilka åtgärder som genomförs på byggnaden i 

ett senare tillfälle, vilket innebär att kartläggningen även ska innehålla lönsamhetsanalys av 

möjliga åtgärder (energiaktiv, u.å.) 

Det är viktigt att det inför kartläggningen är klarlagt vad målet för 

energieffektiviseringsarbetet är samt om det finns ytterligare önskemål än 

Figur 3: Bilen visar det cykliska förloppet i ett energieffektiviseringsarbete. Bild tagen från 
www.energieffektiv.se/sv/Lokaler/ 
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kostnad/energibesparingar, t.ex. förbättrad inomhusluft. Budgetramar för arbetet är också 

central information inför kartläggningsarbetet (Belok, 2014).  

Resultatet från kartläggningen ska innehålla en: 

1) Presentation av nuläget 

Beskrivning av byggnaden såsom övergripande information till exempel byggnadsår, 

ritningar samt byggnadens areor men också mer ingående information som 

undersökning av klimatskal, värmesystem, ventilationssystem, kylsystem, el och 

belysning, tappvattensystem, reglerstrategier, energiförsörjningssystem (Basiri, F. & 

Forsling, Per, 2006). Genom detta arbete kan byggnadens nuvarande 

energianvändning redovisas dels i energimängd (kWh) men också i ekonomi (SEK) 

2) Åtgärdsförslag 

Baserat på insamlat data räknas förslag på åtgärder för byggnaden fram. Här är det 

viktigt att kalkylräntor, energipriser o.s.v. redovisas tydligt. Det är lämpligt att 

använda LCC vid detta förfarande (Belok, 2014). Redovisningen bör även innefatta 

eventuella risker med åtgärden som kan leda till att byggnaden eller inomhusmiljön 

påverkas negativt. I värsta fall kan en ogenomtänkt energibesparingsåtgärd skapa 

stora problem i form av sjuka hus. (Basiri, F. & Forsling, Per, 2006) 

Steg 2: Planering 

I detta steg ska det fastlås vilka av de i steg 1 föreslagna åtgärderna som ska genomföras. 

Här är det lämpligt att även undersöka hur kombinationen av olika åtgärder påverkar 

resultatet. En tilläggsisolering kan skapa ett ändrat ventilationsbehov för byggnaden 

(energiaktiv (u.å.)). Det är viktigt att bevaka att de grundläggande kvalitetskraven för 

byggnaden uppfylls även efter genomförandet av åtgärdspaketet. Här är det också lämpligt 

att försöka separera kostnader för en energieffektivare lösning från kostnader kopplade till 

ombyggnation av fastigheten eller allmän upprusning av fastigheten. Utan denna uppdelning 

blir det svårt att utvärdera kostnaden för energieffektiviseringen (Belok, 2014). Vidare är det 

centralt att skapa en projektorganisation samt en plan för det kommande genomförandet av 

åtgärdspaketet. I detta steg bör även uppföljningen av arbetet planeras (energiaktiv, u.å.). 

När det gäller mätningar av sparad energimängd gäller det att fundera igenom vad ska mätas 
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och på vilken detaljnivå? Svaret från dessa frågor är avgörande för var mätare ska installeras 

och vilken information man kan få ut av mätningen. 

Steg 3: Genomförandet 

Här genomförs de åtgärder som är beslutade. I genomförandet ingår att drift- och 

underhållsplaner för fastigheten uppdateras. Det är väsentligt att drift- och 

underhållspersonal är införstådd i hur de nya systemen fungerar (Belok, 2014). 

Steg 4: Utvärdering 

När arbetet är genomfört bör uppföljningen av energianvändningen starta. Det är därför 

viktigt att systemen är injusterade och klara vid genomförandets slut. Uppföljningen bör ske 

kontinuerligt under en längre tid. Förslagsvis en gång i månaden under ett till två år 

Uppföljningen ska innefatta uppgifter om förbrukning av el, värme samt i förkommande fall 

fjärrkyla. Tanken är att mätningarna ska bekräfta att byggnaden fungerar som planerat. 

Förutom mätningar av energiförbrukningen behövs det även undersökningar av 

driftsituationen d.v.s. hur byggnaden används. En förändrad verksamhet påverkar 

energiförbrukningen vilket gör att det är en viktig parameter när lönsamheten med 

investeringen ska undersökas. Det kan t.ex. för en skola skett en förändring i elevantal vilket 

kan leda till att det förväntade utfallet inte uppnås (Belok, 2014) 
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3. Metod 
Arbetet inleddes med fastställande av projektplan. Denna inkluderade bland annat tidplan 

för genomförande samt syfte och mål med arbetet. Arbetet har bestått av sammanställning 

av översikten av arbetsgången för energieffektiviseringsarbetet samt utformandet av förslag 

på förbättring av denna. 

3.1 Beskrivning av fastställande av översikt för 

energieffektiviseringsarbetet som bedrivs av fastighetskontoret. 

Parallellt med genomförandet av kartläggningen inleddes arbetet med att fastställa hur 

arbetsgången i energieffektiviseringsarbetet på fastighetskontoret ser ut. Metodval i detta 

arbete var inledningsvis litteraturstudier om olika faser i ett energieffektiviseringsarbete. 

Detta gav en allmän bild om lämplig arbetsgång. För att skapa en bild av 

energieffektiviseringsarbetet på fastighetskontoret specifik samlades information till detta 

på fastighetskontoret. Rapporten från Apoidea lästes. Detta kompletterades sedan med 

personliga intervjuer av anställda på fastighetskontoret. Dessa personer valdes ut med hjälp 

av Olov Bygdén, handledare för arbetet och energiingenjör på fastighetskontoret. 

Sammanställningen av bilden av energieffektiviseringsarbetet baseras till största delen på 

intervjuer med Olov Bygdén samt Egon Lindgren, förvaltare, båda anställda på 

fastighetskontoret och insatta i energieffektiviseringsarbetet där. 

3.2 Utredning av förslag på metod för utvärdering av energibesparing från 

tekniska åtgärder. 

Intervjuerna på fastighetskontoret gav vid ett tidigt skede indikationer på att önskemål om 

förbättrat utvärderingarbete av genomförda tekniska energiåtgärder fanns. Inledningsvis 

söktes förslag på detta i litteratur men ganska snart stod de klart att informationen som 

söktes bäst gick att finna i andra källor. Mycket beroende på att det som söktes var av mer 

pragmatisk karaktär. Därför valdes metoden att intervjua olika aktörer med kunskaper om 

energieffektiviseringsarbete. I intervjuer fick fastighetsägare samt olika konsulter fritt 

beskriva hur de jobbar med energieffektivisering i allmänhet och utvärdering i synnerhet. 

Något specifikt frågeformulär användes inte vid intervjuerna. Det bedömdes finnas en risk 

för att allt för detaljerade frågor kunde begränsa tillgänglig information från intervjuerna. 

Tidsåtgången för varje intervjutillfälle var ca 1,5 timmar och genomfördes på de olika 

aktörernas arbetsplatser. Intervjutillfällena inleddes med en presentation av arbetets 

problemområde samt frågeställning. Vid varje intervju fördes minnesanteckningar. Val av 
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lämpliga personer att intervjua skedde till stor del i samråd med Gunnar Landsell, 

utbildningsledare LTU Skellefteå samt kunnig på företagande i Skellefteå. Till intervjuerna 

valdes medlemmar från projektet Kraftkoll, Skebo och Polaris, som båda är fastighetsägare, 

samt Skellefteå Kraft. Diös intervjuades eftersom de är fastighetsförvaltare. Caverion och 

Fastec är inte fastighetsförvaltare men är väl insatta i tekniska energiåtgärder och mätningar 

av resultatet från dessa i sitt arbete som konsulter. Det centrala innehållet vid intervjuerna 

har varit samtal kring utvärdering av energieffektiviserande åtgärder. Deras arbetssätt för 

utvärdering samt fördelar och nackdelar med deras metod diskuterades. En del av aktörerna 

besöktes vid ett flertal tillfällen för att fördjupa och nyanseras det som sagts. Analysen av 

intervjuerna har inte skett efter någon speciell metod utan ganska snart stod det klart att vid 

flertalet av intervjuer diskuterades samma alternativ till utvärdering. Dessa alternativ 

sammanställdes till förslag på metod för utvärdering av tekniska energibesparande åtgärder.  
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4. Resultat 
Här sammanfattas resultatet från arbetet. I översikten av energieffektiviseringsarbetet 

lokaliserade tre av de i litteraturstudierna rekommenderad fyra stegen i arbetsgången. I 

analysen av intervjuerna av de olika aktörerna inom energieffektivisering framkom två 

alternativa metoder som presenteras i avsnittet 4.2 

4.1 Översikt av energieffektiviseringsarbetet på fastighetskontoret 

Nedan presenteras en övergripande bild av arbetsprocessen för energieffektivisering så som 

den ser ut hos fastighetskontoret. Det finns flera förbättringsområden men in detta arbete 

har endast förslag på utvärdering av energibesparingar studerats närmare.  

Energigruppen har en nyckelroll i energieffektiviseringsarbetet. De beslutar vilka tekniska 

åtgärder som ska genomföras samt vilka fastigheter som ska kartläggas. De är också 

delaktiga i genomförandet av åtgärder. Figur 3 visar energigruppens centrala roll i 

energieffektiviseringsarbetet. Av de i litteraturstudierna detekterade stegen: Kartläggning, 

planering, genomförande samt utvärdering finns de tre första stegen representerade i 

fastighetskontorets arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Visar energigruppens centrala roll i energieffektiviseringsarbetets olika steg. 
Utvärderingssteget finns inte med eftersom det i dagsläget inte genomförs. 
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Kartläggningens praktiska del utförs av energiingenjören. Fastighets- och driftteknikerna har 

liten eller ingen delaktighet i detta arbete. Få mätningar utförs. Förutom temperatur och 

tryck för ventilation är mätningarna sparsamma. Det är max effekter som antecknas inte den 

faktiska förbrukningshastigheten. Kartläggningen ger därigenom ingen tydlig bild av den 

verkliga förbrukningen av energi som var och en av enheterna i fastigheten ger upphov till. I 

arbetet används samma underlag som togs fram år 2009. Kostnadsberäkningarna för större 

insatser genomförs av konsulten Skellefteå Kraft och allt sammanställs i rapportpärmar på 

samma sätt som tidigare kartläggningar. Val av fastigheter att kartlägga väljs utifrån kända 

behov av upprustning av gammal teknik, energistatistik samt politiska beslut och 

inriktningar. Kartläggningarna sker inte områdesvis utan hela fastighetsbeståndet är med vid 

selektionen. När tillräckligt många fastigheter kartlagts kommer en handlingsplan liknade 

den genomförd av Apoidea att sammanställas. Genomförandet av åtgärder utförs till största 

delen av personal inom Kommunen. Ansvarig för utförandet utses av energigruppen. Vid 

behov anlitas konsulter. 

Idag arbetar fastighetskontoret till stor del med att genomföra de förslag på tekniska 

åtgärder som finns uppräknade i rapporten från Apoidea. I bilaga till rapporten finns en lista 

över vilka tekniska åtgärder som är lämpliga att genomföra under 2014. Listan innehåller 

åtgärder på fastigheter från olika områden inom fastighetsbeståndet. Listan har utformats så 

att energibesparingarna ska vara någorlunda jämnt fördelade över åren 2013 och 2014. Så 

långt det är möjligt jobbar fastighetskontoret utefter denna lista. Eftersom det inte finns en 

fullständig lista för tekniska åtgärder för år 2015 har kartläggningsarbete av ytterligare 

fastigheter inletts.  

Fastighetskontoret arbetar i dagsläget i liten grad med att få till beteendeförändringar hos 

brukarna när det gäller energiförbrukning. Något rapporten från Apoidea föreslår att de bör 

göra. Fokus för arbete ligger i att hitta tekniska åtgärder. 

Drift- och fastighetstekniker samt brukare av fastigheten är i liten grad involverad i 

energieffektiviseringsarbetet. Förankringen hos dessa är låg. 
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4.2 Förslag på metod för utvärdering av energibesparing från tekniska 

åtgärder. 

I intervjuerna har flera olika förutsättningar för att lyckas med utvärderingsarbetet av 

energibesparingen från tekniska åtgärder kommit fram. Övergripande gäller att det krävs att 

utvärderingen är inplanerad från start eftersom målet är att se en förändring av 

energiförbrukningen. Intervjuerna indikerar att det är när på omöjligt att få en insikt i 

förändringen av energiförbrukningen om det inte är planerat för hur detta ska genomföras 

innan. En grundförutsättning för att lyckas med utvärderingen verkar alltså vara att planera 

för utvärdering. 

För att studera en förändring behövs en bild av energiförbrukningen innan samt efter 

åtgärderna genomförts. Det behövs därför en strategi för hur detta ska uppnås. I 

intervjuerna har det framkommit att det inte är alldeles lätt att skapa en bild av 

energiförbrukningen. Många parametrar inverkar på ett komplext vis på 

energiförbrukningen.  I intervjuerna har ändå på två alternativa vägar för att hitta en rimlig 

utvärdering av förändringen av energiförbrukningen vuxit fram. Följande förslag läggs fram: 

 Arbeta områdesvis. 

Små enskilda tekniska åtgärder ger liten eller ingen förändring av den totala 

energiförbrukningen hos en fastighet. Genom att jobba brett med genomförandet av flera 

åtgärder samtidigt kan en sänkning av energiförbrukningen studeras även i totalen. Enskilda 

åtgärders bidrag till sänkningen av energiförbrukningen blir underordnat vid detta 

tillvägagångssätt. Den totala förbrukningen, el, fjärrvärme samt tappvatten är parametrar 

som är enkla att studera på historiskt och det är därför lätt att utvärdera vilken effekt arbete 

gett. Redan efter en månad efter genomförandet kan utvärdering börja.  

 Mät före, mät efter.  

Ett annat alternativ är att genomföra noggranna mätningar av energiförbrukningen före 

samt efter åtgärd för alla de enskilda tekniska åtgärder som genomförs. Med detta 

förfaringssätt kan en tydlig bild av enskilda åtgärders energibesparing bestämmas.  
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5. Diskussion 
Människorna på jorden, i synnerhet vi som lever i industriländer, står inför ett vägval. Vi kan 

fortsätta som vi gör nu med en hög energiförbrukning som leder till ökad halt av fossilt 

koldioxid i atmosfären, vilket vi alla vet medför en osäker framtid, eller vi kan ta ställning och 

göra en kraftfull förändring av vår energikonsumtion, vilket leder till reducerade utsläpp av 

växthusgaser och ger om inte en trygg framtid men definitivt en mindre osäker.  

Framtiden är något jag funderar ganska mycket på. Ibland fylls tankarna med oro, speciellet 

när jag tänker på den i egenskap av förälder. Jag brukar skämtsamt säga att ”sann oro har 

man inte upplevet man förrän man blivit förälder” Egentligen är oron i liten grad kopplad till 

mina egna barn utan mer till alla de idag redan utsatta barnen i fattiga länder som kommer 

att drabbas hårt av klimatförändringarna.  Andra gånger är tankarna positiva. Vi kan 

tillsammans göra en förändring. Verktygen finns. Nu fattas bara viljan till att genomföra ett 

målmedvetet arbete. Det är därför jag med glädje kan konstatera att mitt arbete är kopplat 

till att få till stånd en sådan förändring.  

Fastighetskontorets arbete med energieffektivisering är en viktig del i arbetet med att 

förvandla Skellefteå Kommuns energikonsumtion till en mer hållbar. Redan idag har flera 

tekniska åtgärder genomförs i syftet att spara energi, vilket de säkert gjort men tyvärr finns 

inget kvitto på detta. Att utvärdera effekterna av ett arbete kan lätt bli bortglömt. Det blir 

något som man ska göra sen… Mina erfarenheter av konceptet ”göra sen” är att vad det än 

är som ska genomföras sen så blir det inte genomfört alternativt bristfälligt gjort. Det kan 

tyckas som om utvärdering är en mindre viktig del i energieffektiviseringsarbetet. 

Energiförbrukningens nivå förändras ju inte av den, men en utvärdering är viktig genom att 

den ger feedback på att åtgärden ger en positiv effekt vilket är en viktig information för att 

hålla uppe entusiasm, geist och glädje uppe hos de som jobbar med energieffektivisering.  En 

utvärdering ger också en tydlig bild av hur mycket energi = pengar som sparas. En viktig 

parameter vid budgetförhandlingar. 

Att utvärdera energiförbrukning är en ganska komplicerad uppgift. Det finns så många olika 

svårmätbara parametrar som påverkar utfallet. Det är troligen en av anledningarna till att 

det görs i så liten utstäckning som jag fått intrycket av. Jag blev mycket förvånad när jag i 

mitt samtal med Tobias Bergström, energiingenjör på Fastec, fick kännedom om att 
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energideklaration sällan eller till och med aldrig genomförs på nybyggnationer trots att det 

är lag på det. Det verkar som om det nybyggda husets energiprestanda är oviktig att 

kontrollera vilket jag tycker är konstigt eftersom det i allra högsta grad påverkar kostnaderna 

för huset. Speciellt påfallande är det när man vid nybyggnation har alla tänkbara möjligheter 

för att installera mätutrusning som på detaljerad nivå kan ge information om 

energiförbrukningen. Informationen kommer i så fall att finnas tillgänglig med endast ett 

fåtal klick på datorn. Jag drar paralleller till bilägande. Vilken bilägare har inte koll på hur 

mycket soppa bilen drar? Kanske är energi fortfarande för billigt? 

För att besvara mina frågeställningar valde jag att använda mig av den pragmatiska 

metoden: intervju av personer med erfarenhet av energieffektivisering och utvärdering av 

den. Utifrån dessa intervjuer växte ett förslag på svar till frågeställningarna fram. Självklart 

gör denna metod att den vetenskapliga grund som detta arbete vilar på är något tunn men 

jag bedömde att frågeställningarna skulle bli svåra att besvara på annat sätt. Här handlade 

det om att hitta praktiska lösningar på ett praktiskt problem. Därför valdes också en 

pragmatisk lösningsmetod framför en mer teoretisk. Personerna som valts ut till intervju har 

alla lång erfarenhet i sitt yrke och jag bedömer att deras kunskaper inom området är mycket 

stort. Sen är det i mina ögon en stor fördel att detta arbetssätt har gett mig möjlighet att 

träffa inspirerande personer som brinner för sitt jobb.  

Syftet med detta arbete var att utifrån en översiktlig granskning av arbetsgången för 

energieffektiviseringsarbetet på fastighetskontoret hitta en utvecklingspotential för det 

arbetet. Resultatet av granskningen visar på att fastighetskontoret till stor del följer den från 

litteraturstudierna presenterade arbetsgången. Det finns en tydlig struktur för kartläggning 

samt beräkning av åtgärdsförslag. Det finns även en organisation för planering samt 

genomförande av åtgärder men en tydlig struktur för utvärdering saknas. Det var något som 

stod klart ganska tidigt i granskningen. Utvärderingen av de tekniska åtgärder som 

genomförts görs inte i någon större skala. Det planeras inte heller för hur utvärderingen ska 

genomföras, så inom detta område finns en utvecklingspotential.  

Resultatet av intervjuerna tyder på att det i huvudsak finns två alternativ vägar för 

utvärdering. Jobba områdesvis och stort eller mät energiförbrukningen på enskild åtgärd 

före och efter genomförandet. Eftersom fastighetskontoret inte specifikt planerat för hur 
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utvärdering ska genomföras står de en inför en utmaning när det gäller det arbetet. Då 

fastighetskontoret har valt att i första hand genomföra enskilda, enligt kalkylen 

kostnadseffektiva åtgärder, på olika fastigheter i olika områden stöter de på problem vid 

utvärderingen. Genom att göra på detta sätt lämpar sig ingen av de i resultatet presenterade 

utvärderingsförslagen rakt av. Energibesparingen blir för låg för att upptäckas i fastighetens 

hela förbrukning. Den kanske till och med slukas helt av en verksamhetsförändring. Det 

andra sättet som innebar mätning av den enskilda åtgärden förbrukningen före och efter 

faller också eftersom fastighetskontoret har dålig koll på den specifika förbrukningen för en 

enhet innan åtgärden.  Om inte förbrukningen före är känd finns det heller inte något större 

värde i att mäta på enheten förbrukning efter åtgärden. 

5.1 Slutsats 

En slutsats från detta arbete är att det för fastighetskontorets del kan vara lämplig att: 

 Skapa en erfarenhetsbank av de energibesparande åtgärdernas effekt. 

 

Trots att utvärderingsarbetet kommer att bli en utmaning för fastighetskontoret anser jag 

ändå att det är viktigt att det genomförs i någon utsträckning. Jag tror en lämplig start för 

utvärderingsarbetet av energibesparande åtgärder för fastighetskontorets del är att de 

jobbar mot att skapa någon form av ”erfarenhetsbank”, något som enligt min bedömning 

skulle vara möjligt. Det åtgärder som utförs och tidigare har utförts är alla av liknande slag. 

Det är därför möjligt att inför genomförandet av nya åtgärder utföra noggranna mätningar 

energiförbrukningen före och efter. Resultatet från dessa mätningar kan sedan 

sammanställas till en kunskapsbank. Med hjälp av denna bank skulle fastighetskontoret få en 

uppfattning om vad de redan genomförda åtgärderna har gett för resultat. Det skulle också 

få en uppfattning om vad framtida åtgärder kan leda till. 

Det finns självklart nackdelar med detta förfaringssätt. Synergieffekter från olika åtgärder 

blir svåra att upptäcka. En förbättrad injustering av ventilationen kan leda till att 

radiatorerna kan ställas ned eftersom luftmängden som ska värmas minskar vilket är en 

ytterligare energibesparing som inte kommer med om man bara mäter på ventilationen.  En 

annan tänkbar synergieffekt är att en ändring på ventilationen kan leda till att brukarna av 

fastigheten börjar vädra mer eftersom de upplever att luften är sämre. Vädring leder till 

ökad förbrukning av energi till uppvärmning något som inte syns när man endast mäter på 
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ventilationen. Vidare finns det även en risk för att åtgärder som inte ger stora 

energibesparingar vid mätningarna kanske väljs bort vid framtida energibesparingar, vilket är 

en nackdel eftersom ”många bäckar små…”. En ytterligare nackdel med detta förfaringssätt 

är att mätningarna inte på något sätt kommer att ge ett facit på effekten av åtgärden något 

som man kan luras till att tro. Alla fastigheter är olika likaså den verksamhet som bedrivs 

däri. Utfallet från mätningarna kommer därför endast ge en fingervisning om besparingen.  

5.1.1 Förslag för framtiden 

Om fastighetskontoret väljer att jobba mot att skapa en erfarenhetsbank tror jag att det i 

framtiden kan vara lämpligt att utveckla erfarenhetsbanken genom att komplettera den med 

lärdomar från genomförda åtgärder vars syfte är att åstadkomma beteendeförändringar hos 

brukarna av fastigheten. Med beteendeförändringar menas här förändringar som leder till 

minskad energiförbrukning. En sådan förändring skulle t.ex. kunna var att få brukarna till att 

släcka lampan när rummet inte används. Att skapa beteendeförändringar hos brukarna 

kommer vara nästa stora steg i energieffektiviseringsarbetet efter alla tekniska åtgärder 

genomförts. När detta ska ske kommer utvärderingen, enligt mig, att bli ännu viktigare. Här 

kommer det att behövas tydlig och direkt feedback för att motivera brukarna.  

Avslutningsvis vill jag säga att när det gäller utvärdering, i allmänhet, kan man lätt hamna i 

en känsla av uppgivenhet. Det blir för stort, för krångligt och det finns risk för en känsla av 

att det som kommer fram inte är av nytta eller inte speglar verkligheten, det är i alla fall min 

uppfattning utifrån mina tidigare erfarenheter. Trots detta är jag är av den bestämda 

uppfattningen av att om man hoppar över utvärderingen missar man en viktig del av arbete. 

Utvärderingen av ett arbete är en viktig komponent som absolut ska vara med. Patrik 

Sundberg avdelningschef för energi, miljö och teknik på Skebo liknade utvärderingsarbetet 

med ”nyckeln till framgång”. Det är i utvärderingsarbetet som nya erfarenheter 

sammanställs, lärdomar dras och utveckling sker. Ett kvitto på att utfallet från arbetet är 

positivt är en viktig sporre till att fortsätta på den utstakade vägen. Detta är speciellt viktigt i 

energieffektiviseringsarbetet eftersom det arbetet både är mycket komplext samt att det 

saknar ett slut. Det finns alltid ett steg till att ta. 

Fastighetskontoret på Skellefteå Kommun har nyligen genomgått en större omstrukturering. 

Anställda har fått nya tjänstebeskrivningar och därmed nya uppdrag. Nya konstellationer av 

personal har skapats. Vidare har en nyckelperson för verksamheten har gått i pension och en 
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nyanställning har skett. Det har varit och är, vad jag kan förstå, en ganska omtumlande tid. 

Trots detta är det långt ifrån en uppgiven stämning på fastighetskontoret. Det finns en vilja 

till att lyckas i arbetet med energieffektivisering. Det finns också en ambition och en 

intention till att komma igång med utvärderingsarbetet och att hitta en väg att fastställa 

resultatet från tidigare åtgärder. Sammanfattningsvis vill jag säga att det finns mycket 

kunskap och klokskap på fastighetskontoret i Skellefteå och jag tror att det kommer att 

lyckas med sitt arbete. 
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