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Vi ber er att
• Ha mikrofonen och kamera avstängd
• Frågor ställer ni via chatten
• Webbinariet spelas in
• Presentationen kommer skickas ut i efterhand till deltagarna

Välkomna till webbinariet
Lönsam fastighetsutveckling



Presentation

Johan Milton
Arbetar med 
energieffektivisering i 
fastigheter och solenergi.
Gruppchef för 
projektledare.

Lena Eckerberg
Arbetar med EU-
finansiering, 
energieffektivisering, 
regional utveckling och 
beteendefrågor.

Roger Gunnarsson
Arbetar med 
energieffektivisering och 
beteendefrågor. Regional 
utvecklingsledare och 
samordnare för Energi och 
klimatrådgivare i Sydost.
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På väg mot ett hållbart 
energisystem
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Vårt uppdrag är att verka för att
• energi ska användas på effektivast möjliga sätt
• att andelen förnybar energi ska öka
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Bakgrund

Kommuner och regioner 
i Sydost tar år 1999  
initiativ att bilda 
Energikontor Sydost 

Bolaget ägs av en förening där alla 
25 kommuner och de tre 
regionerna i Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län är medlemmar.
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Vi är en del av något större

Väst

120 anställda
10 230 185 invånare

2500 anställda
508 000 000 invånare

28 anställda
604 204 invånare
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Energieffektiva byggnader, 
system och verksamheter

• Vid byggnation, renovering och installationer
• Vid drift av system och service
• I verksamheten i byggnaden
• I beteenden och vanor

Vi verkar för att energi ska användas effektivt inom 
alla områden i samhället.

Gå in på menti.com (kod 92 86 331)



Dagens huvudtalare: 
Martin Vennerström, AFRY 
Lönsam fastighetsutveckling
Från silvertejp och buntband till lönsam fastighetsutveckling!



Martin Vennerström heter jag och jag jobbar med energi och 
styrsystem som konsult på AFRY.

Hej!



Det blir dyrt med silvertape och buntband i 
längden!



Livscykelkostnadsanalys

Livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing) är resultatet av 
en ekonomisk analys (Life Cycle Cost, LCC) där 
totala kostnader och intäkter för ett system eller en produkt 
sammanställs över dess livslängd

Källa: Wikipedia



Film

o Staffan om underhållsplaner https://www.youtube.com/watch?v=_l51ZEBI84U

https://www.youtube.com/watch?v=_l51ZEBI84U
https://www.youtube.com/watch?v=_l51ZEBI84U


• VAD som ska göras
• NÄR det ska göras
• KOSTNADEN för underhållsåtgärderna

Vad är en underhållsplan?



Hur gör man en underhållsplan



Energi



• Film ICA energikartläggning

• https://www.youtube.com/watch?v=xYu4xQmS_QA&list=PLrkMyKdxSCv3jASGy0sIiljiIhU7bEvGj&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=xYu4xQmS_QA&list=PLrkMyKdxSCv3jASGy0sIiljiIhU7bEvGj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xYu4xQmS_QA&list=PLrkMyKdxSCv3jASGy0sIiljiIhU7bEvGj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xYu4xQmS_QA&list=PLrkMyKdxSCv3jASGy0sIiljiIhU7bEvGj&index=8


Energideklaration



Avancerad teknik och vem vet hur jag ska 
göra?



Våra utmaningar de 
kommande 40 åren

VI MÅSTE BLI 3 GÅNGER SÅ 
EFFEKTIVA

Note: Prognos för 2050 jämfört med 2009 nivåer

2
C02 UTSLÄPPEN 

MÅSTE 
HALVERAS

x1.5
ENERGIKONSUMTION

3x



Teknik



Har du något installerat?



Ja det gör det!

Kostar det nått?



• http://www.energimyndigheten.se/om-oss/stod-och-bidrag-att-soka-
pa-energiomradet/

• http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-
energieffektivisera-min-organisation/

• https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-
hyresbostader-och-bostader-for-studerande/

• https://afry.com/sv/kompetens/energieffektivisering
• https://www.energieffektivisering.se/sv/
• https://www.boverket.se/sv/
• https://www.energikontorsydost.se

Det finns hjälp att söka

http://www.energimyndigheten.se/om-oss/stod-och-bidrag-att-soka-pa-energiomradet/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/
https://afry.com/sv/kompetens/energieffektivisering
https://www.energieffektivisering.se/sv/
https://www.boverket.se/sv/
https://www.energikontorsydost.se/


Sista raden?



Tack!
Martin Vennerström
Energy Consultant
Business Area Buildings
T: +46 10 505 67 99
martin.vennerstrom@afry.com
AFRY, ÅF-Infrastructure AB
P.O. Box 3124, 350 43 Växjö
Visit: Reveljgränd 9

ÅF and Pöyry have come together in AFRY.
We don’t care much about making history. We care 
about making future.

mailto:martin.vennerstrom@afry.com


Vad kan Energikontor Sydost hjälpa till med?



Att mäta är att veta – men att ta fram statistik är lika viktigt!

Ta fram och analysera energistatistik

1. Energi-/elflödeskarta – vilka är de stora användarna? 

2. Timvärden för elanvändning

3. Finns lämpliga jämförelsetal så visar vi dem

Vi hjälper dig känna till ditt eget företag gällande energi!



Produktionsdygn / helgdygn
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Statistik och smarta sätt att presentera analys



Vi gör energiråd men inte energikartläggningar!
Nattvandring

Tips och råd – Vi har stor erfarenhet!

Vi verkar kostnadsfritt och oberoende!

Vi kollar stöd och bidrag samt hjälper med ansökningar!

Bildar nätverk och ansöker om projektmedel!

Roger Gunnarsson   070-620 83 05
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se





SAVE the DATE – 12 NOVEMBER

EnergiTing Sydost – en heldag om klimat & energi!

• Resurssmart Fastighetsförvaltning
• Ett robust elsystem
• Vägval, fordon och drivmedel

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Blekinge



Tack för idag!
Fler webbinarium och aktiviteter på

www.energikontorsydost.se 


	Bildnummer 3
	    Presentation
	På väg mot ett hållbart energisystem
	Vårt uppdrag är att verka för att
	     Bakgrund
	Vi är en del av något större
	Energieffektiva byggnader, �system och verksamheter
	  
	Hej!
	Det blir dyrt med silvertape och buntband i längden!
	Livscykelkostnadsanalys
	Film
	Vad är en underhållsplan?
	Hur gör man en underhållsplan
	Energi
	Bildnummer 20
	Energideklaration
	Avancerad teknik och vem vet hur jag ska göra?
	Bildnummer 23
	Teknik�
	Har du något installerat?��
	Kostar det nått?��
	Det finns hjälp att söka
	Sista raden?
	Tack!
	    Vad kan Energikontor Sydost hjälpa till med?
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36
	Bildnummer 37



