
Välkommen på workshop!
Välkommen till en utbildning om livscykelkostnader, som verktyg för att identifiera lönsamma  
åtgärder för energieffektivisering i byggnader. CIT Energy Management, ett företag i koncernen 
Chalmers Industriteknik, har utvecklat Totalmetodiken som används för att göra analyser av livs-
cykelkostnader ur ett byggnadsperspektiv. Metoden bygger på att utgå ifrån åtgärdspaket för  
byggnader istället för på enskilda åtgärder. Åtgärderna i paketet uppfyller tillsammans lönsam-
hetskraven och minskar fastighetens energibehov drastiskt. Erfarenheter från genomförda projekt 
enligt metodiken visar energibesparingar på 30-60 % och en lönsamhet på över 10 % förräntning på 
investerat kapital. Ta chansen att lära dig mer om hur du kan använda metodiken vid projektering 
av nya byggnader och framför allt för befintliga byggnader! 

Datum: Torsdagen 31 januari 2019
Tid: 08.15 - 16.30 
Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Valhallavägen 1, Karlskrona

Dagen arrangeras som en del av Förstudie Energisamverkan Blekinge.  
Arrangörer är Energikontor Sydost och Blekinge Tekniska Högskola med stöd av  
Region Blekinge och Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Verktyg för lönsamhet och  
energieffektivisering i byggnader

31 januari i Karlskrona

Utbildningen är kostnadsfri 
Anmäl dig via den här länken senast 25 januari! 
 
Har du frågor? Kontakta katrine.svensson@karlshamn.se

Målgrupp
Eventet riktar sig till dig som jobbar med projektering och förvaltning av byggnader i offentlig  
sektor, samt till andra större privata fastighetsägare. Du som är politiker och fattar beslut om  
byggnadsinvesteringar är också varmt välkommen på det första passet innan fikat för att få en 
introduktion och förståelse om hur ni kan arbeta med att identifiera energieffektiva och lönsamma 
åtgärder i din kommun!

https://simplesignup.se/event/143808-verktyg-foer-loensamhet-och-energieffektivisering-i-byggnader
mailto:katrine.svensson%40karlshamn.se%20?subject=


Program
Tid Innehåll 

08:15 Inledning och presentationsrunda - Katrine Svensson, Energikontor Sydost 

08:30 Vilken nytta har ni av att använda livscykelkostnader för att identifiera lönsamma energi-
 åtgärder i byggnader? Introduktion till totalmetodiken och fördelar med att använda den på  
 byggnadsnivå. Erfarenheter från tidigare projekt - Per-Erik Nilsson, VD på CIT Energy 
 management 

09:30 Fika 

09:50 Totalmetodiken, så fungerar den, process, roller 

12:00 Lunch 

13:00 Lönsamhetsberäkningar
 Metodiken steg för steg – genomgång med exempel från genomförda projekt 

14:40 Fika 

15:00 Prova på att använda metodiken. Övningsuppgifter med problemlösning kopplade till 
 befintliga byggnader.  

15:45 Att använda metodiken i upphandling 

16:30 Avslutning 

---------------------------------------------------------------------------------
Om Totalmetodiken
I både nya och befintliga byggnader finns ofta möjligheter att uppnå 
energibesparingar genom förbättringar av byggnadens klimatskal, 
tekniska installationer och andra apparater. Energieffektiviserings- 
åtgärder kan med fördel genomföras i kombination med en  
bibehållen eller förbättrad inomhuskomfort och funktion av  
byggnaden. För en lyckad energirenovering behövs tillförlitlig  
information om hur mycket olika åtgärder kommer att spara,  
om de är kostnadseffektiva och vilken avkastning som kan förvätas.  
Dessutom behövs en systematisk metod för hur energieffektiviseringen ska gå till för att kvalitetssäkra att 
den förväntade besparingen uppnås. 

Totalmetodiken hjälper dig som fastighetsägare, byggherre, konsult, projektör, arkitekt, entreprenör med 
flera att göra en lyckad energieffektivisering där det är möjligt att nå betydligt längre än med traditionella 
metoder. Detta görs genom att på enkelt sätt visualisera ekonomiska möjligheter för energieffektivisering 
och på ett systematiskt sätt följa upp energianvändning genom hela renoveringen. I denna kurs får du lära 
dig: 

•	 att	ta	ett	helhetsgrepp	på	byggnadens	energifrågor
•	 att	uppnå	maximala	energibesparingar	inom	fastighetsägarens	lönsamhetsramar
•	 att	systematiskt	arbeta	med	energifrågan	i	fokus	genom	hela	processen
•	 att	tydligt	presentera	en	ekonomisk	analys	av	energieffektiviseringen	för	beslutsfattare
•	 hur	kvalitetssäkring	kan	göras	för	att	uppnå	förväntat	resultat	från	energieffektiviseringen
•	 vad	man	bör	tänka	på	vid	upphandling	

Per-Erik Nilsson, som är VD på CIT Energy Management och docent vid Chalmers, kommer att hålla i 
utbildningen. Han är expert på tekniska system i byggnader och har varit med och utvecklat metodiken.


