Intresseanmälan Fallstudie –
”Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi”
Inom projektet ”Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi” finns möjlighet att
genomföra fallstudier som syftar till att främja energieffektivisering och klimatnytta för fastighetsägare.
Intresseanmälan syftar till att övergripande beskriva den idé eller åtgärd som ni vill ha stöd med att
genomföra eller utvärdera.

Allmänna uppgifter
Fallstudiens namn

Vad energikloka brf uppnådde

Datum

2018-03-08

Intressent

Örebro kommun, (medverkande brf)

Kontaktperson

Thomas Giege

Kontaktuppgifter telefon

019-21 15 85

Kontaktuppgifter mail

thomas.giege@orebro.se

Bakgrund
Potentialen till energieffektivisering inom bostadsrättsföreningar (brf) är generellt stor och ofta finns ett
behov av kunskapsstöd. Bostadsrättsföreningar har varit en viktig målgrupp för kommunernas energioch klimatrådgivning och projekt har drivits bl.a. genom energikontor med fokus på att ge stöd för
energikartläggning. För att åtgärderna ska genomföras och bli utvärderade krävs ett långsiktigt
engagemang och återkommande kontakt.
I ett tidigare projekt initierat av Örebro kommun engagerades fyra brf som var villiga att gå före och
som kan fungera som goda exempel för andra föreningar. Målet för projektet var att genomföra
energieffektiviserande åtgärder där respektive brf minskade energianvändningen med fem procent. En
första prognos kring utfallet gjordes i slutet av år 2015 men kompletterades och färdigställdes inte.

Syfte och mål
Fallstudien syftar till att kartlägga och sprida utfallet av tidigare initierat projekt. Vilka åtgärder har
genomförts av involverade bostadsrättsföreningar och vilka effekter har de fått på byggnadernas
el- och värmebehov?

Potential till energieffektivisering och/eller klimatnytta
Enligt tidigare projekt initierat av Örebro kommun visade genomförda energikartläggningar en total
potential till energieffektivisering på 545 MWh per år. Bostadsrättsföreningarna valdes med omsorg
och dess byggnader skiljer sig stort i utformning och ålder. Det gör att det finns en grund till
igenkänningsfaktor för många andra brf. Därtill innebär det att flera av åtgärderna ska kunna vara
tillämpbara på brf med olika typer av byggnadsbestånd.

Förutsättningar för att kunna utvärdera
Projektet är väl dokumenterat med tillgång till energistatistik, referensmätningar och
energikartläggning genomförda av energikonsult. Därtill finns kontaktvägar med tidigare involverade
från bostadsrättsföreningar som fortfarande är aktuella.

Vad behöver ni hjälp med
För att kunna färdigställa, utvärdera och sprida projektets resultat önskas resursstöd. Det innebär att
kartlägga om ytterligare åtgärder för energieffektiviserande har genomförts och vilken effekt de har fått
på föreningens energianvändning och ekonomi.
Arbetet uppskattas omfatta en tidsinsats motsvarande 40 000 kr vilket ansöks som medel
genom fallstudie inom Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi.

Tidsplan
En tidsplan för fallstudiens övergripande moment presenteras enligt nedanstående tabell.
Moment

Tidsperiod

Godkännande av Fallstudie

mars, 2018

Uppstart av uppdrag

april, 2018

Insamlande av kompletterande
underlag och energistatistik

april, 2018

Rapport energikartläggning

juni, 2018

Spridning av resultat

september, 2018

Vad händer efter en intresseanmälan
1. Intresseanmälan och eventuella frågor skickar ni till projektledare
niklas-robert.jakobsson@regionorebrolan.se eller kontaktar på telefon 019-602 63 29
2. Bedömer vi att det finns bra potential i det ni vill genomföra samlar vi in mer uppgifter
tillsammans med er och planerar det fortsatta arbetet.
3. Efter bedömning av möjlighet för bra genomförande tecknar vi tillsammans en
avsiktsförklaring för ett fortsatt stöd och samverkan.
Vi ser fram emot att få ta del av vilka spännande åtgärder ni vill ha stöd med! Mvh Niklas Jakobsson

