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Riktlinjer för verksamhet 2020 

Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län 
Övergripande mål med aktiviteter är att främja utvecklingen för företag och organisationer i genomförande av systematiskt energiarbete som 
minskar energianvändning och klimatpåverkan. Nätverket främjar införande av innovativa tekniska och administrativa lösningar för energi- 
och klimatsnålt byggande och förvaltning med potential för bred spridning ( se vidare nätverkets handlingsplan 2016-2020).  
 

Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt 

[tkr] 

Period/ datum 

A. Administration och utveckling nätverk 

Processledning, löpande administration och projektekonomi 

Medlemskontakter och rekrytering. Behovsinventering. 

Planering och genomförande enligt verksamhets- aktivitetsplan och mål.  

Stöd i idé- eller projektutveckling.   

Planering och samordning av erfarenhetssträffar.   

Samverkan och samordning med nationella och regionala aktörer och nätverk.  

Verksamhetsuppföljning.  

_______________________________ 

MÅL: 
Utveckla regional plattform för, kontinuerligt lärande och kompetenta beställare och 
leverantörer.  

Genom Region 

Örebro län 

Totalt 

98,5 

Löpande 2020 

A1 Årsmöte  9 mars 2020 
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Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt 

[tkr] 

Period/ datum 

A2 Styrelsearvode (inkl. lönebikostnader)  7,5 april 2020 

A3 Konsultuppdrag (förstudie gemensamma mål)  65 mars-juni 2020 

B. Kommunikation, omvärldsbevakning 

Kommunikationsinsatser för fastighetsnätverket och de projekt som stödjer 

verksamheten ( ”Samverkan för byggnader i en CO2 snål ekonomi”)  
Enhetlig form och layout. 

Utveckling av kommunikation i hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.  

Nyhets- och omvärldsbevakning, goda exempel. 

 Samverkan med andra kommunikationskanaler om nyheter, exempelvis 

Fastighetsägarna MittNord, Hållbart byggande.  

_______________________________ 

MÅL:  

Utveckla www.fastighetsnatverket.se och linkedIn kanal för att sprida relevant 

information och resultat i enlighet med kommunikationsplan och webbstrategi 

Genomföra en kommunikationskampanj ( sannolikt genom digitala medier) för att 

attrahera nya medlemmar med extra fokus på mindre fastighetsägare  och involverar fler 

kvinnor från branschen. 

 

Införande av studentpris för examensarbete/C- uppsats 

Genom Region 

Örebro län 

Totalt 

35 

mars-april 

http://www.fastighetsnatverket.se/
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Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt 

[tkr] 

Period/ datum 

B1  Domän Webbplats  10 Löpande 2020 

B2 Omvärldsbevakning - kommunikationskampanj  20 april-maj 2020 

B3 Studentpris  5 okt 2020 

C. Möten 

______________________________ 

MÅL: 

Styrelsemöten 4 gånger per år 

Etablerande och utlysning av studentpris 

 

 Totalt 

17 

 

C1. Styrelsemöten 

Styrelsen företräder nätverket utåt, verkar för föreningens ändamål, organiserar och 

skapar arbetsordning för de insatsområden som prioriteras.  

 17 Löpande 2020 

Styrelsemöten som hålls 4 gånger per år. Kostnad avser förtäring och lokaler.     

C2. Temagruppsmöten 

Utvecklings- eller temagrupper planerar och initierar insatser, t ex nätverksträffar, 

utbildningar och workshops. 

  Löpande 2020 
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Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt 

[tkr] 

Period/ datum 

C3. Referensgruppsmöten (erfarenhetsträffar) 

Minst 4 träffar per år med fokus på kompetenshöjande resultat- erfarenhetsspridning 

  feb  

maj  

sept  

nov 

C4. Driftnätverksträffar 

Minst 4 träffar per år med fokus på teknik och erfarenhetsutbyte för drifttekniker 

  jan 

april 

okt 

dec 

D. Informationsmöten, workshops 

Frukost-, lunchmöten, afterwork, studiebesök 

minst 2 träffar. 

______________________________ 

MÅL: 

Två träffar på temat resurseffektiva och framtidssäkra byggnader 

studiebesök systernätverk 

 Totalt  

50 

 

D1. Frukost/ lunchträff    

D2. Studiebesök 

Besöka systernätverk  

(ex. Goda hus, Byggdialog Dalarna eller Uppsala klimatprotokoll) 

 50  

sept/okt 
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Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt 

[tkr] 

Period/ datum 

Studiebesök Kumla 

Äldreomsorg Akvarellen 

Studiebesök Askersund 

Sjöängen, uppföljning av solelanläggning och batterilager 

Lindes energi Solelspark 

Lindesberg 

Erfarenheter av trähusbyggande. Ev i samband med WS. 

(studiebesök på ex. kvarteret Gåsen, Brandstationen, Bergsparken) 

Kulturkvarteret Örebro (ännu inte förankrat) 

Kävesta Folkhögskola (ännu inte förankrat) 

 

 

 

maj 

 

april  

sept 

 

 

 

 

D3. Workshop 

Renoveringstakta går för sakta – Hur kan vi få upp farten på ombyggnads och 

renoveringstakten för att minska klimatbelastning från befintliga byggnader. 

Miljöcertifiering av byggnader –Klimatnytta eller onödig kostnad? 

”Be Waterwise” – Hur kan byggnader bidra till minskad vattenanvändning 

 Totalt 

0 

 

april 

 

april/maj 

maj 
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Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt 

[tkr] 

Period/ datum 

Trähusbyggande alltid rätt? - Vilka möjligheter och utmaningar innebär trähus-

byggande? Är det alltid ett mer miljövänligt alternativ? Vilka mervärden finns med 

trähusbyggande? 

Intensifiera energiarbetet – Hur kommer man åt åtgärder med potential för 

energieffektivisering som aldrig blir gjorda 

Energirenovering vid varsamhetskrav – Hur energieffektivisering och ombyggnad kan 

göras med hänsyn till varsamhetskrav 

Användarvänlig styrteknik - Hur får vi framtidens styr- och reglersystem användarvänliga 

Digitalisering – Möjlighet till förändrad fastighetsförvaltning med ny teknik och 

arbetssätt. 

sept 

 

 

sept 

 

okt 

 

nov 

dec 

 

E. Utbildning, kurser  

Löpande bjuda in till kurser och utbildningar via intresseanmälan genom nätverkets 

webbplats:  www.fastighetsnatverket.se 

Nya riktlinjers påverkan på fastighetsbranschen 

Klimatdeklarationer, Näranollenergibyggnader, Laddstolpar och  

individuell mätning och debitering,  

God inomhusmiljö 

Vilka mervärden ger behovsstyrd ventilation, fönsterbyten m.m. 

 Totalt  

0 

 

 

 

april 

 

okt 

http://www.fastighetsnatverket.se/
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Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt 

[tkr] 

Period/ datum 

LCC i praktiken – Hur lönsamma är energieffektiviseringsprojekt, beror det på hur man 

räknar?  

Hur får man energiprojekt beviljade 

____________________________________________ 

MÅL: 

Erbjuda minst 3 utbildningstillfällen  

 

nov 

 

nov 

    

F. Utvecklingsarbete, samverkan med akademi och examensarbeten  

Fokus på effektiv och låg energianvändning i förvaltningsskedet, ombyggnad och 
renovering. Finansieringsmöjligheter för utvecklingsinsatser.   
Projektutvecklingsträffar.. 
____________________________________ 
MÅL: 
Utökad samverkan med akademin för att identifiera hinder och möjligheter för större 
implementering av innovativa tekniska och administrativa lösningar med fokus  på för 
energieffektiv förvaltning  
 
Utveckla framtagen plattform för examensarbete/projekt 

 Totalt  

0 

Höst 2020 
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Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt 

[tkr] 

Period/ datum 

G. Nätverksmöten och dialogdag, mässor 

Regionalt erfarenhets- och utvecklingsforum. 

 
___________________ 
MÅL: 
Offentlighet, näringsliv och akademi har utvecklat kontinuerligt kunskapsutbyte mellan 
plattformar (samverkansinitiativ/noder) i Östra Mellansverige och nationellt 
 
Utökad samverkan med Energimyndigheten i arbetet med nationella sektorstrategier  

  Totalt  

0 

Löpande 2020 

H. Nationellt och interregionalt erfarenhetsutbyte 
___________________ 

MÅL: 

Delta i minst en nätverksträff med någon av Energimyndighetens nationella nätverk 

(BeBo, BeLok, LÅGAN, BeSmå, BeLIvs) 

  Totalt 

30 

maj/juni 2020 

I. Övrigt oförutsedda poster 
Kan avse årligt pris inom nätverket, representation, resor  

 Totalt  

0 

 

Kostnader 2020    

Summa budgeterade kostnader för verksamhet  -228,5 tkr  

Beslutad projektverksamhet ”Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader”  -175    tkr  

Intäkter 2020    
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Aktivitet Utgifter internt Utgifter externt 

[tkr] 

Period/ datum 

Ingående medel från 2019  205    tkr  

Medlemsavgifter 2020  198,5 tkr  
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Aktivitetsplan 2020 Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län 

Nedan redovisas inplanerade Planerade möten och utbildningar och andra aktiviteter för 2020.  Aktivitetsplanen är ett levande dokument och ska 

uppdateras löpande vartefter nya aktiviteter planeras in.  

 

Aktivitet Period/ datum 

Studiebesök 

Melins Fastigheter ICA Kumla  

15 jan 

Erfarenhetsträff 

KamTech tema energisamordnare 

10 feb 

Fastighetsnätverkets årsstämma 17 mars. 

kl. 15.00-17.00 

Workshop 

Minskat effektbehov 

mars 

Utbildning 

Nya riktlinjers påverkan på fastighetsbranschen 

april 

Studiebesök  
Lindes energi i solelspark 

april 

Workshop 
Renoveringstakta går för sakta 

april 
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Aktivitet Period/ datum 

Seminarium 
”Be waterwise” – Hur byggnaden kan bidra till minskad vattenanvändning 

maj 

Studiebesök  

Askersund Sjöängen, uppföljning av solelanläggning och batterilager 

maj 

Workshop 

Miljöcertifiering av byggnader 

juni 

Workshop 

Intensifiera energiarbetet – Hur kommer man åt åtgärder med potential för energieffektivisering som aldrig blir gjorda 

sept 

Studiebesök/workshop  

Lindesbergs erfarenheter av trähusbyggande. Samordnas ev. med workshop, ”Trähusbyggande är det alltid rätt?”.  

sept 

Studiebesök Systernätverk 

Ex. Goda hus i Växjö, Byggdialog Dalarna, Klimaprotokollet (Uppsala) 

sept/okt 

God inomhusmiljö 

Vilka mervärden ger förändrade materialval, behovsstyrd ventilation, fönsterbyten m.m. 

okt 

Utbildning 

Hur får man energiprojekt beviljade 

nov 

Workshop  

Hur får vi framtidens styr- och reglersystem användarvänliga 

nov 

Utbildning - LCC i praktiken  dec 
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Aktivitet Period/ datum 

Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar. Utbildningsupplägg baserat på Byggherrarna nationella utbildningssatsning 

”Beställarkompetens” 

Workshop 

Energirenovering vid varsamhetskrav 

dec 

Workshop 

Digitalisering möjligheter till förändrad fastighetsförvaltning med ny teknik och nya arbetssätt 

dec 

Övrigt under året  

Minst fyra plattformsträffar är planerade Feb, maj, sept, nov 

Minst fyra driftnätverksträffar  jan, april, okt,dec 

Sammanställning av pågående och genomförda fördjupningsområde  Löpande 2020 

Energi och klimatdagen 

Presentation av Fastighetsnätverket med fokus på erfarenheter och resultat 

Hösten 2020 

 


