
Goda Hus som strateginod

Samverkan en nyckel till framgång
Dag Lundblad

Projektledare Resurseffektiv Bebyggelse

Energimyndigheten



Bebyggelsen i energisystemet- utmaningar och möjligheter

Efterfrågeflexibilitet

Effektutmaningar

Kommersialisering

och export

Ökad elektrifiering

Prosumenter

Cirkulär ekonomi

Digitalisering

Förnybar energi 



Viktigt med teknik, metoder och verktyg



50 % effektivare 

energianvändning 

2030 jämfört 

med 2005

Utsläppen för 

transporter exkl. 

inrikesflyg ska 

minska med 

70 % senast 

2030 jämfört 

med 2010

100 % förnybar 

elproduktion 

2040

Senast år 2045 

ska Sverige inte 

ha några 

nettoutsläpp av 

växthusgaser.

Därefter uppnås 

negativa utsläpp

Hållbart 

energisystem

2030 2040 2050



I want the NextGeneration EU to 
kick start a European renovation 

wave and make our Union a leader 
in the circular economy.

President von der Leyen
State of the Union speech, 
2020
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Renoveringsvågen-

Det finns stor potential även i Sverige

Källa: Energideklarationsregistret 2019-07-01



Styrmedel för att ställa om hela marknaden 

• Teknik- och 

innovationsupphandling

• Forskning och utveckling

• Innovation

• Kommersialisering

Energieffektivitet

Resurseffektivitet



Centrala insatser för att främja forskning och utveckling

Energieffektivt

byggande och 

boende (E2B2)

Brett program för 

bebyggelsens hela 

energianvändning

Ca 50 Mkr per år

Hälsosam, resurs- och 

energieffektiv 

belysning

Ca 15 Mkr per år

Utveckling av 

kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse

Ca 12 Mkr per år

Design- och 

beteendeperspektiv

Ca 15 Mkr per år

Belysning (EELYS)

Spara och bevara –

kulturhistorisk 

bebyggelse (S&B)

Design för energi-

effektiv vardag 

(DEV)

Övrigt

Pilot och demo, 

Solvärme, Datacenter, 

Enskilda projekt, EU-

projekt

Ca 5-10 Mkr per år

Belok

Lokaler

Bebo

Flerbostadshus

Lågan 

Lågenergibyggnader

Relivs

Livsmedels-

hantering

Besmå

Småhus



Resurseffektiv bebyggelse

• Riktar sig mot flera energi- och klimatpolitiska mål, 

energieffektiviseringsmålet centralt

• Fem sektorer och gränsytorna däremellan

• 5 Strategier i mars 2021

• Marknadsdialog, åtaganden, styrmedel

• Uppdraget pågår till 2030

• Energimyndigheten rapporterar till RK

Sektorsstrategierna

#Sektorsstrategier



Planprocess för 

resurseffektivt 

samhälle

Resurseffektiv 

planering och 

exploatering

Anpassning av 

bebyggelse i förändrat 

klimat

Regelverk för 

resurseffektivt 

byggnadsbestånd

Samordnad 

byggprocess

Utvecklat regelverk för 

resurseffektiv 

energianvändning

Beställarperspektivet 

och en samordnad 

byggprocess

Funktionellt 

byggnadsbestånd
Säkrad 

byggnadsfunktion
Incitament och 

överenskommelser

Energi- och 

resurseffektiv 

renovering

Resurseffektiva 

material och 

byggnader

Bred 

implementering 

(kopiera mera)

Utveckling av 

resurseffektiv bygg-

och installationsteknik, 

metoder och verktyg

Resurseffektiv design 

och cirkulär 

resursanvändning

Smart 

bebyggelse

Bebyggelsen i 

energisystemet
Lokala nät (Ö-drift)

Robusta 

teknikval 

används

Sektorsstrategin resurseffektiv bebyggelse

PiV

F H K

F&R Energisystem

FF T

Övriga sektorer



Varför är strateginoderna 

viktiga här och nu?

• Fångar upp lokal samverkan och 

möjliga synergier

• Möjlighet att lyfta bort hinder för 

de investeringar som behövs

• Skyltfönster för energidriven 

näringslivsutveckling



Strateginoder

• Drivs av lokala och regionala engagerade aktörer som utmanar normer

• Samverkan mellan minst två sektorer (systemintegration)

• Föregångare som driver åtaganden/ inititiativ i linje med strategierna 

• - Fastighetsnätverket i Örebro

- Boden

- Byggdialog Dalarna

- Uppsala

-JSP Johanneberg

- EnergHy (Sveavind) 

….och Goda Hus





Marknadsnära utvecklingsplattformar utifrån behovsägarperspektiv

Fördjupningsområden inrymmer ett flertal strategiska områden och 

avgörande frågor i sektorsstrategierna

luftbehandling

Samverkan
Fastighetsägare 

och hyresgäst

Effektstyrning

Relivs/

Livsmedel&

Storkök

Laddinfrastruktur

ventilation

Solenergi

Digitalisering

Ekonomi 

&lönsamhet

Brf:er & Små 

fastighetsägare

TVV &VVC

Smarta 

stadsdelar
Klimatpåverkan 

från byggandet
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Insatser på Energimyndigheten 2021 (axplock)

• Bidra i renoveringsvågen (Energimyndighetens budgetunderlag 2022-2024)

• EKR insatsområde bebyggelse

• Energimyndighetens behovsägarnätverk förstärker aktörssamverkan

(fördjupningsområden- nationellt, lokalt och regionalt)

• Bidra i arbete för resurseffektiv energianvändning, bl a understödja insatser i 

Färdplan 2045 

• Matchmake forskningsmiljöer och behovsägarnätverk

• Styrmedelsutveckling och implementering av direktiv

• EU finansiering





Åtaganden visualiserar och främjar målbilderna för 2030

• Planprocessen bidrar genom helhetssyn till en hållbar bebyggelse som använder energiresurser effektivt och bidrar 

till nyttor i övriga försörjningssystem i samhället.

• Byggprocessen sker samordnat och säkrar en resurseffektiv energianvändning under byggnaders hela livscykel.

• Utveckling av innovativa lösningar fortgår och beprövade lösningar som bidrar till resurseffektiv material- och 

energianvändning är brett implementerade på marknaden

• Samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan skapar incitament för resurseffektiv energianvändning, energi- och 

effektoptimerad drift och förnybar energi. Det bidrar till mervärden i energisystemet, god brukarkomfort och 

inomhusmiljö.

• Bebyggelsen bidrar till att förebygga kapacitetsbegränsningar genom energieffektivisering och genom utjämning 

av effektbehov av el, värme och kyla. Beteende och teknik är i samspel.


