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• 30 % lägre energianvändning till 2030 (2027 
Fambo) jämfört med år 2007

• Kalkyl för lönsam energieffektivisering 500 
mkr

• Fossilfria senast 2030 (2025 staden)

Sveriges allmännytta klimatinitiativet



• Effekttoppar och förnybar energi
• Krav på leverantörer
• Klimatsmart boende

Tre frivilliga fokusområden



Energieffektivisering
• Mål 2027 (2030)

- 101 kWh/m² Atemp (Reducera energianvändningen i jämförelse med 
2007)
• Nuläge

- 123 kWh/m² Atemp , se nästa bild
• Metod

- Nybyggnation, åtgärder inom ombyggnation/insrtallationer samt i 
daglig drift. Både beprövad och innovativ teknik.



Nuläge energianvändning



• För att uppnå en effektivare energianvändning ska vi arbeta 
målorienterat med värmeenergisparade, elenergisparande och 
vattensparande åtgärderna. Samt öka andelen av egenproducerad 
förnybar energi.  Dessutom ska vi implementera/utöka smart styrning i 
fastighetenssystem för en ännu effektivare energianvändning.

• Det är viktigt att alla medarbetare är delaktiga och målsättning förankras 
inom organisationen samt säkerställa koppling till andra 
verksamhetsområden. Att det i renoveringsstrategin tydligt framgår att 
varje underhållsinsats ska göra det yttersta för att sänka 
energianvändningen samt även att öka andel renoverad yta. 
Implementering av energieffektiviseringsåtgärder i arbete med 
myndighetskrav: OVK, energideklarationer, egenkontroller mm. 

Strategi



• Specialistchef
• Energisamordnare
• Projektledare energi
• Byggprojektledare
• Styrkonsult
• Konsulter för 
• Larmhantering
• Driftentreprenad

Organisation
• Hållbarhetsansvarig
• KMA
• Miljösamordnare
• Kommunikation
• Förvaltning
• Ombyggnadsamordnare



Energieffektiviseringsåtgärder 
• Vattenoptimering ca 19 500 lgh gjort 2012 och reinvestering 2022 - 2023
• IMD totalt 7500 lgh planerat ytterligare 12 000 lgh.
• El ca 400 nya fläktar med uppkoppling mot ÖS
• FTX ca 20 byggnader
• Byte av pumpar och expansionskärl 
• Temperaturmätning i hela beståndet  fler än 20 000st
• Styr på inomhustemperatur mm
• Solceller, 5 500 m2 1 129 kW 1 060 000 kWh/år
• Belysning inne och ute
• Renoveringar klimatskal och installationer 
• Nybyggnation 500 lgh
• Förnyelse 50 lgh, djuprenovering.



• Energieffektiva tvättstugor
• Tilläggsisolering av vindar  
• Belysning
• Byte av pumpar och expansionskärl 
• Handukstorkar bortkoppling
• Genomgång, energideklarationer –

åtgärdsförslag inkl genomförande  
• Smart VVC

Projekt 2023



Solelstrategi
• Solceller på all nyproduktion och

befintliga tak
• 50 mkr under fem år
• Ca 10 Mkr per år på befintliga tak för 

familjebostäder
• Ytterligare 3 500 kW



Minskad klimatpåverkan vid renovering

Vid varje projekt analyseras energianvändningen och behov avseende:
• Fasad, isolering
• Fönster
• Ventilationssystem
• Värmesystem
• Vatten

Styrande för åtgärder är klimatnytta och ekonomi.



Visa grafen här:

Under åren 2016 – 2018 har 
Tellusgatan renoveras med ett 
mycket stort fokus på 
energieffektivisering.
Energieffektiviseringsåtgärder:
• FTX ventilation
• IMD varmvatten
• Isolering fasad, vind
• Fönster
• Solceller

Energieffektivisering av Tellusgatan 6-30



• Envista ger en första bild
• Vi använder därefter en mängd system för att fördjupa 

analysen.
• Visar Envista Envista - Familjebostäder Göteborg

Envistaanalys

https://app.envista.se/delivery/19#yr2022-05&sc&vsQoi2TUqngy5JRcqjStsPyUAXEAe!AABwKA..


Styrning ÖS Webport
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