
Samverkan för hållbara byggnader
- i en koldioxidsnål ekonomi

Slutrapport: 2016 till 2020

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bild 0 Innan SGBCs presentationVarmt välkomna till en session för utökat fokus på EU-projektet Hållbara byggnader som bedrivits genom Fastighetsnätverket.Vi ska strax få höra Linda från SGBC prata om miljöklassade byggnader och sammanfatta projektet.Vi hoppas ni har laddat på med fika så ni står er till 12:30 då vi äter lunchUtrymningsvägarToaGDPR?Utrymme för frågor…”Vi har ju fåt höra om (hållbarhet ur systemperspektiv, en hållbar stadsdel och Linda kan väl få utveckla hur miljöklassning av byggnader kan bidra till dessa områden) Jag lärde mig nyligen att det nu även går att mijöcertifiera stadsdelar?)Samverkan för hållbara byggnaderEtt projekt med utmaningar så vi tänkte fortsätta på det spåret och sammanfatta 3 åriga projektet på 30 min.För att klara det behöver jag hjälp från kunniga kollegor … Rebecca och ... Bryan



Under 2017 stod bostäder och fastigheter 
för mer än en tredjedel av Sveriges totala 
energianvändning. Det finns alltså stora 

möjligheter för ett fortsatt arbete med att 
energieffektivisera den här sektorn. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Klimatförändringarna är ett faktumDess effekter blev mer påtagliga sommaren 2018 med alla bränderJag har en tvååring där hemma och honom vill jag upptäcka skogens tillsammans medSå vi måste ALLA göra mer!



Presentatör
Presentationsanteckningar
För drygt 3 år sedan föddes en dröm. Två gubbar med bakgrund från Energimyndigheten drömde omatt etablera ett regionalt/lokalt nätverk för energieffektiviseringsfrågor på hemmafronten Örebro för att åstadkomma mer. 



Projektmål: 
Att regionala aktörer bygger, förvaltar och renoverar fastigheter med bästa 
energiprestanda och med mycket låg klimatpåverkan

Delmål:

• Etablera regional plattform för erfarenhetsutbyte

• Utveckla kunskapsutbyte med akademi och andra plattformar

• Lösningar för energi- och klimatsnål förvaltning och byggande genomförs

Hållbarhetsaspekter 
(bättre miljö, jämställdhet, lika möjligheter och icke diskriminering:

• Viktiga grunder i projektet för skapa och nå resultat

Presentatör
Presentationsanteckningar
Drömmen mynnade ut i ett EU-projekt ”Samverkan för hållbara byggnader” med stöd från Tillväxtverket, Region Örebro länÖrebro kommun FastighetsägarnaMed följande mål….Fokus i projektet har legat på erfarenhetsutbyte och kunskapsspridningMan nyttjade Fastighetsnätverket i Örebro för att nyttja det engagemang som fanns.Tack vare projektet har det funnits muskler till aktiviteter och resultatspridning”



Inspirerande exempel FallstudierKompetensutveckling

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under de här åren så har resultat växt framNya behov identifierats (ex. driftträffar, inspirerande ex och workshops)Vi har tillsammans med er medlemmar tagit fram inspirerande exempel, bidragit till kompetensutveckling genomfört fallstudierDet gemensamma syftet har varit att inspirera fler att göra en förändring



Inspirerande exempel
• Pumpstopp
• Tidsstyrning av utomhusbelysning
• Avtalslösningar för solenergi

Presentatör
Presentationsanteckningar
Några av de inspirerande exempel som finns publicerade på hemsidanGemensam utgångspunkt för dem har varit att värdefulla erfarenheter och resultat inte ska stanna inom organisationen. Genom att paketera och sprida dem så ska fler kunna följa efterInte bara teknik utan även samarbetsformer*************************Ex.Tidsstyrning av utomhusbelysning�Många fastigheter har utebelysning som tänds för tidigt och lyser längre än vad som behövs. Med central styrning av utomhusbelysning fastighetselen minska med 4 %. För Örebrobostäder (ÖBO) innebar installationen en minskad driftkostnad på cirka 680 000 kronor per år.Pumpstopp�Futurum fastigheter sparade energi i värmesystemet genom pumpstopp! Pumpstopp innebär att du stänger av cirkulationspumpen som cirkulerar varmvatten i ett vattenburet värmesystem. Det minskar slitaget på utrustningen, sparar pengar och gör nytta för miljön. I nyare fastigheter (med lägre systemtemperaturer, byggda 1990 eller senare) kan drifttiden nästan halveras på cirkulationspumpar, medan övriga fastigheter kan minska drifttiden med cirka 30 procent. Avtalslösningar för solenergi�Att investera i solel blir mer intressant och lönsamt. Men hur gör du som miljömedveten företagare för att få solenergi på ett tak som ägs av annan part? Ett sätt är att du som fastighetsägare tillsammans med hyresgästen avtalar om ett hyrespålägg till det befintliga hyresavtalet. När WSP som hyresgäst önskade solel samverkade de med fastighetsföretaget Klövern i Örebro. Ett avtal tecknades där Klövern äger anläggningen, medan intäkterna som solelsproduktionen medför tillfaller WSP. Investeringen har hanterats genom att WSP får ett hyrestillägg i befintligt hyresavtal. Denna typ av avtal skulle också kunna gälla för andra typer av miljöåtgärder i fastigheter där hyresgästen och fastighetsägaren har ett gemensamt intresse.



40
arrangerade aktiviteter

såsom studiebesök,
plattformsträffar,

driftträffar, seminarier
och workshoppar

806
total andel deltagare

på alla våra aktiviteter

99%
nöjda deltagare på våra 

aktiviteter under 
projektets tre år 

92%
andel deltagare

på våra aktiviteter som 
upplever att de fått ökad 

kompetens



Samverkan med:
• Systernätverket Goda hus i Växjö
• Akademin – MDH och ORU
• Energimyndigheten

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inspirerande exempelGenom projektet även etablerat en samverkan med: systernätverk (goda hus)Energimyndigheten (direkt men även via deras nätverk)Akademin främst Mälardalens Högskola och Örebro Universitet(peka på samverkan med SGBC – kopplat till Lindas presentation)Dels för att få input genom omvärldsbevakning men också för att sprida det vi gör. För inom många områden så ligger Örebro län i framkant



Fallstudier
• Region Örebro län fastigheter – Kulverten upp i ljuset
• Melins fastighetsförvaltning – Butikskyla, ett värmande system

• Örebroporten – Prognosstyrning av byggnadens klimatsystem
• Örebroporten – Effektstyrning av byggnadens klimatsystem

• Byggnadsfirman Lund – Ett systematiskt energiarbete
• Mälardalens högskola och Futurum fastigheter – Energi på menyn 

• Örebro kommun – Vad energikloka bostadsrättsföreningar uppnådde 
• Karlskoga Folkhögskola – Flexibelt värme- och ventilationssystem

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under projektet har 8 fallstudier genomförsEn fallstudie är en utredning som syftar till att undersöka potential för energieffektivisering eller ge svar på en outredd fråga. I projektet har 8 olika fallstudier genomförts med olika innehåll. Vissa har haft fokus på tekniska lösningar (ex Kulverten upp i ljuset), vissa fallstudier fokuserat på beteenderelaterade frågor (ex Energi på menyn) andra fallstudier fokuserat på samarbetsavtal (ex Melins)Alla fallstudier finns presenterade på webbplats.***********************************Energikloka bostadsrättsföreningarI ett tidigare genomfört projekt av Örebro kommun, tillsammans med fyra bostadsrättsföreningar, presenterades åtgärder som skulle kunna bidra med minskad energianvändning motsvarande 545 MWh per år.Fallstudien har gett svar på vilka åtgärder som genomfördes och vilka faktiska resultat som uppnåddes. Totalt har tre bostadsrättföreningar som genomfört åtgärder minskat sin årliga energianvändning med 217 MWh.Bostadsrättsföreningarna som varit involverade menar att det här projektet har varit en viktig dörröppnare för deras systematiska energiarbete. Det här kan också leda till att fler föreningar blir motiverade till samma sak.Flexibelt värme- och ventilationssystemMed hjälp av ett par lämpliga åtgärder i Karlskoga Folkhögskolas huvudbyggnad, internat och vandrarhem kan skolan minska sin energi-användning med cirka 24 procent.Åtgärder för injustering av värme- och ventilationssystem samt en modernisering av huvudbyggnadens ventilationssystem kan innebära en årsbesparing på 313 000 kr och ge upphov till minskade klimatutsläpp motsvarande 38 ton koldioxidekvivalenter.Förutsättningarna är goda att skolan går vidare med genomförande av dessa föreslagna åtgärder, vilket Fastighetsnätverket följer med stort intresse.Energi på menynI Futurums nya skol- och förskolekök kan energiåtgärder, tillsammans med kökspersonal, minska elanvändningen med cirka 10 procent. Det innebär en minskad energianvändning med ungefär 14 750 kWh per år. Och då är dessa skolor relativt nybyggda. Tänk, vilken omfattande energieffektivisering som kan genomföras i ett äldre och större kök.Kulverten upp i ljusetRegion Örebro län fastigheter förvaltar bland annat Örebro universitetssjukhus (USÖ). Som i många andra sjukhus har USÖ långa gångtunnlar och kulvertar som skapar överskottsvärme. Resultatet från fallstudien visar att värmen från kulverten istället kan användas för att hålla marken kring ingångar till byggnaden isfria på vintern. Men att det i första hand är mest lönsamt att isolera alla heta rör och komponenter, så att värmeförlusterna minimeras och temperaturen i kulvertarna hålls lägre. Effektiviseringspotentialen är cirka 15 procent på ångsystemet och cirka 70 MWh/år på andra åtgärder. Detta bör vara applicerbart även på andra sjukhus i Sverige, men också i andra fastigheter som har installationsteknik och förlustvärme i större källarlokaler.Butikskyla – ett värmande systemGår det att ta till vara på förlustvärmen från en kylanläggning? Det är frågan Melins fastigheter ställde sig, efter att ha upptäckt att deras lokala hyresgäster – Ica Maxi i Kumla – skickar värmen rakt ut i luften. Frågan besvaras med ett ”ja”; det går att ta till vara på förlustvärmen. Värmen kan användas som energi till bostäder som ligger i samma fastighet. Spillvärmen från kylmaskinerna kan leverera 200 MWh/år till tappvarmvattnet utifrån den lösning som Melins och Ica har kommit överens om och då används inte all den energi som finns att återvinna. Melins kan återvinna ännu mer energi framöver om systemet byggs ut.Ett systematiskt energiarbeteMånga fastighetsägare har stor potential till energieffektivisering i sitt bestånd. En fallstudie genomfördes, med målet att identifiera �åtgärder hitta åtta till tio lönsamma åtgärder för energieffektivisering. Tillsammans skulle åtgärderna minska byggnadens energibehov med minst 10 procent. 15 förslag har tagits fram, som kan användas av flera fastighetsägare. Byggnadsfirman Lund har valt att gå vidare med två åtgärder, vilket bedöms minska energianvändningen med 23 procent. Föreslagna åtgärder kan vara aktuella för många fastighetsägare vilket innebär en stor potential för energieffektivisering.  Effektstyrning och prognosstyrning av byggnadens klimatsystemVid tillfälliga effekttoppar som uppstår vid kyligt väder behöver fjärrvärmeleverantören starta extra pannor som ofta eldas med olja. �Med hjälp av effektstyrning, kan effekttopparna kapas. Det innebär att fjärrvärmeleverantören skjuter in värme till byggnaden något senare, vilket minskar användningen av fossilt bränsle. Utförd fallstudie påvisar att Örebroporten och Eon har möjlighet att kapa effekttoppar. Om Eons samtliga fastighetskunder i Örebro, Kumla och Hallsberg ansluter sig uppskattas toppeffekten kunna minskas med 100 MW, vilket är bra för både klimatet och plånboken.Prognosstyrning Örebroporten vill minska sin fjärrvärmeanvändning med upp till 15 % genom prognosstyrning. Teknik för effektstyrning i byggnader kan kompletteras för att även ta hänsyn till prognoser av väderleksförändringar, vanligt benämnt prognosstyrning. Örebroportens system för prognosstyrning tar hänsyn till solinstrålning, vindhastighet, molnmängd och lufttemperaturer. Örebroporten är positiv till prognosstyrningstekniken och målsättningen är att under år 2020 ha minst två byggnader uppkopplade med prognosstyrning som är i drift. Det långsiktiga målet är att prognosstyrning införs i hela deras fastighetsbestånd.Potentialen till energieffektivisering är stor. Örebroportens fjärrvärmeanvändning bedöms kunna minska med mellan 7 till 15 procent om prognosstyrning installeras i hela beståndet.



Kommunikation
www.fastighetsnatverket.se

• Över 20000 visningar 

• 44 % kvinnor och 56 % män

• Populäraste innehållssidorna har varit 
Nyheter, Kalender och Om oss. 

• Effektstyrning av byggnadens klimatsystem 
(320 visningar) 
Dela el mellan byggnader (202 visningar) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att fler bra insatser ska ske inom fastighetsbranschen krävs det att människor blir informerade om vad som händer och kan inspireras av varandras insatser. Därför har kommunikation varit en viktig del i projektet. Projektet har främst kommunicerats i digitala kanaler, där webbplatsen fastighetsnatverket.se fungerat som ett nav för information, inspiration och kalenderhändelser. Andra företag och medlemmar i Fastighetsnätverket har  också marknadsfört Fastighetsnätverket i sina kanaler. �www.fastighetsnatverket.se Webbplatsen startades den 7 september 2017 och har sedan dess haft över 20 000 visningar. (Kan jämföras med Belok (1500 besökare/månad exkl sommarmånader ) Vår primära målgrupp befinner sig i Stockholm (21 procent) och Örebro län (18 procent) och består av både kvinnor och män, 44% kvinnor 56% män. Ålderspannet varierar mellan 25 och 54 år, med flest 35–44-åringar.  Det har varit viktigt att publicera nyheter och kalenderaktiviteter löpande i projektet och det verkar vara uppskattat även hos besökarna. Innehållssidorna som varit populärast är nämligen Nyheter, Kalender och Om oss. På webbplatsen publiceras även alla fallstudier och inspirationstips för besökaren att läsa. Fallstudien som fått flest sidvisningar är Örebroportens projekt Effektstyrning av byggnadens klimatsystem (320 visningar) och det inspirationstips som besökarna läst flest gånger handlar om att dela el mellan byggnader (202 visningar).

http://www.fastighetsnatverket.se/


Kommunikation
Fastighetsnätverket på Linkedin 

• 136 följare på Linkedin 

• 42 publicerade inlägg 

• #energismartatips

• 1758 visningar av inlägget om ett 
studiebesök från Goda hus

Presentatör
Presentationsanteckningar
fastighetsnätverket på linkedinÄven Fastighetsnätverkets profil på Linkedin tycks ha varit en inspirationskälla för många. Linkedin-profilen startades den 3 januari 2019 och har för närvarande 124 följare, med fler som ansluter hela tiden. Hittills har 42 inlägg publicerats. I september 2019 togs ett beslut om att varje onsdag publicera veckans #energismartatips som ska inspirera fastighetsägare att välja bra och hållbara lösningar till sina fastighetsbestånd. Besöken på Fastighetsnätverkets Linkedin ökade markant och bara under september och oktober 2019 fick profilen 47 nya följare. Det populäraste inlägget på Linkedin har visats för 1758 personer och handlar om ett studiebesök från Goda hus som vi hade nu i höst. Arbetet med både Fastighetsnätverkets Linkedin och webbplats kommer fortsätta trots att projektet är över. Vi följer även upp statistik, resultat och feedback från medlemmar och andra intressenter kontinuerligt för att vidareutveckla kommunikationen. 



Projekts indikatorer
Energieffektivisering

Samverkansaktörer
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer 

Mål Faktiskt utfall
50 53

Faktiskt utfall:
446 MWh/år

Identifierad potential:
3 000 MWh

Projektets mål:
540 MWh

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förklara indikatorer – mål, faktiskt utfall och potentiaFaktiskt utfall utifrån vad vi vet idag: kan komma att nås/överträffas	MEN vi har identifierad potential på 3 000 MWh (om de som medverkat genomför de åtgärder som har identifierats i fallstudier). UTAN att fler gör liknande åtgärder i sitt bestånd. Som vi inledde med HÄR finns potential att göra mer. HUR GÖR VI DÅ DET**************************Identifierad potential avrundat 2 993 MWh avrundat till 3 000 540 MWh är minskad köpt energi (i ansökan och TVV bedömer i primärenergi och då är målet 360 MWh)I ansökan finns en indikator för minskad klimatbelastning (kopplat till energianvändningen) på -30 ton CO2. Den är dock felaktigt beräknad och ska vara -4 ton CO2 (vilket TVV är informerad om)53 (=47+2+4) är baserat på underlag från årsberättelse 47 medlemmar i Fastighetsnätverket + Örebro kommun och Fastighetsägarna (ej räknat med att de försvinner 2020…)Under 2019 har Moelven, Climate Recovery, Rejlers och Wani energi (beslutas på styrelsemöte 191205) = +4



Våra viktigaste erfarenheter

• Uppstart tar längre tid än förväntat
• Viktigt med flexibilitet
• Målgruppsanpassade aktiviteter

• Mer krävs för att få andra att följa efter
• Större fokus på kommunikation
• Bredare perspektiv kring hållbarhet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur gör vi då mer framöver – några viktiga erfarenehterLyssna, flexibilitet och omvärldsbevakaViktigt att målgruppsanpassaUtökat behov av kommunikationsåtgärderÄnnu mer krävs för att få andra att följa efterBredare perspektiv – nya insatsområden(på cykeln på väg hit kom jag på att jag) GLÖMT KANSKE DEN MEST VIKTIGA ERFARENHETEN – ENGAGEMANG FRÅN ER!



• Utökad samverkan med andra regioner i Östra Mellansverige

• Möjliggör vidareutveckling, fler aktiviteter och ytterligare spridning 

• Fler fastighetsbolag i ÖMS minskar sin negativa klimatpåverkan och arbetar framåt 

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader 
i Östra Mellansverige

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har tagit med oss alla erfarenheter, värdefulla inspel och diskussioner och sökt ett EU projekt som beviljatsMed syftet att göra just ännu mer.  Nytt bredare projekt (både i innehåll och geografiskt) med uppstart 2020Inte uppfinna hjulet igen , bygga på det som finns, vidareutveckla och fokusera på områden som inte varit i fokus tidigare ******************Vidareutveckla FastighetsnätverketSprida och etablera goda ex, resultat fr. fallstudier och Fortsatt erfarenhetsåterföringGemensamt klimatavtal för mindre fastighetsägareUtökad samverkan med akademinMer kontakt med akademi och studenterInvolvera fler lärosätenDigitaliseringEffektiv förvaltningSjälvlärande driftsystemEffektstyrning Energieffektiv ekonomiLivscykelkostnader i praktikenHyresgästpotential för minskad driftkostnadFramtidssäkra byggnaderMiljökrav enligt livscykelanalysMinskad vattenanvändningKlimatneutrala byggnaderMotståndskraft mot nederbörd, el- och värmeavbrottEgen elproduktion och batterilagerBidra till samhällsnytta (jämna ut effektlaster i regionalt elnät, möjliggöra utbyggnad av nät (värme och el)



STORT TACK 
till alla medlemmar, 

till alla samarbetspartners 
och till styrelsen.

Tillsammans gör vi mer! 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag vill be Therese och Göran komma upp  på scen för några avslutande ord. Therese som varit projektägare och Göran som varit styrelseordförande för Fastighetsnätverket som fungerat som referesngrupp under projektet. �Tack ALLA för ert engagemang*********************



Presentatör
Presentationsanteckningar
Inledning – för 3 år sedan föddes en dröm, att etablera ett regionalt/lokalt nätverk för energieffektiviseringsfrågor. 
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