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Energideklarationens innehåll och affärsmöjligheter.

Jenny Weidermark

Syftet med denna rapport är att kartlägga vad en energideklaration (ED) ska innehålla samt hur dessa ska
kunna säljas med de liknande tjänster som finns hos ÅF idag. I december 2002 antogs ett direktiv
avseende en effektivare användning av energi i byggnader. Detta direktiv innebär i korthet att alla
byggnader med några få undantag ska energideklareras.  En energideklaration ska bland annat innehålla
byggnadens energiprestanda och ett referensvärde som det går att jämföra byggnadens energiprestanda
med. Deklarationen kommer att bestå av två delar. Den ena delen ska sättas upp på en väl synlig plats i
byggnaden, denna kallas för energianslag. Den andra delen är av mer informativ karaktär.

ÅF är ett internationellt tekniskt konsultföretag som bildades redan år 1895. 2005 stod ÅF för närmare 8
procent av omsättningen för den tekniska konsultbranschen i Sverige. Idag erbjuder ÅF tjänster som
liknar energideklarationen. De gör t.ex. en energikartläggning där energiprestanda för byggnaden tas
fram och förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen föreslås. 

För att ta reda på hur energideklarationen ska kunna säljas med de liknande tjänster som finns idag, har
ett antal intervjuer gjort med potentiella kunder till ÅF.  Under detta framkom att det skulle vara
intressant att titta på elens huvudsäkringar och utreda om elen går att dras om i samband med
deklarationerna.

byggnader, bygg, energi, energideklaration
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna rapport är att kartlägga vad en energideklaration (ED) ska innehålla samt 
hur dessa ska kunna säljas med de liknande tjänster som finns hos ÅF idag. I december 2002 
antogs ett direktiv avseende en effektivare användning av energi i byggnader. Detta direktiv 
innebär i korthet att alla byggnader med några få undantag ska energideklareras.  En 
energideklaration ska bland annat innehålla byggnadens energiprestanda och ett referensvärde 
som det går att jämföra byggnadens energiprestanda med. Deklarationen kommer att bestå av 
två delar. Den ena delen ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden, denna kallas för 
energianslag. Den andra delen är av mer informativ karaktär. 
 
ÅF är ett internationellt tekniskt konsultföretag som bildades redan år 1895. 2005 stod ÅF för 
närmare 8 procent av omsättningen för den tekniska konsultbranschen i Sverige. Idag erbjuder 
ÅF tjänster som liknar energideklarationen. De gör t.ex. en energikartläggning där 
energiprestanda för byggnaden tas fram och förslag på åtgärder för att minska 
energiförbrukningen föreslås.  
 
För att ta reda på hur energideklarationen ska kunna säljas med de liknande tjänster som finns 
idag, har ett antal intervjuer gjort med potentiella kunder till ÅF.  Under detta framkom att det 
skulle vara intressant att titta på elens huvudsäkringar och utreda om elen går att dras om i 
samband med deklarationerna.  
 
 



Abstract 
 
In December of the year 2002 the directive 2002/91/EC of buildings energy performance was 
embraced. This directive means concise that all buildings, with a few exceptions, must 
become energy certified. In this certification the buildings energy performance shall be 
mentioned and the certification will consist of two parts. The first part is a poster which is 
supposed to be put up on a visible place in the building, for example a wall. 
 
ÅF is an international technology consulting firm and it was found in the year 1895. Last year 
ÅF stood for nearly eight percent of the technical consulting firm’s turnover in Sweden. They 
are today offering a service that resembles the coming certification. Suggestions on how the 
energy consumption can become less are a part of this service also a mapping of the energy is 
done. 
 
To be able to decide how the certifications can be sold with the resembling services a number 
of interviews has been conducted. According to these interviews it would be interesting if the 
domestic electricity was review in connection with the certification. 
 
 



Förord 
 
Detta examensarbete utgör avslutningen på min högskoleingenjörsutbildning Byggnadsteknik 
vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet är utfört på ÅF där personalen har bistått med 
arbetsplats, material, kunskap och en och annan kopp te.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund   
 
I december 2002 antogs direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Direktivets 
syfte är att effektivisera energianvändning i bebyggelsen och innebär att alla byggnader som 
byggs, säljs eller hyrs ut skall energideklareras. Starten, som först planerats till den första 
januari 2006, har flyttats fram, beroende på att lagstiftningen inte hunnit bli färdig i tid. Lagen 
föreslås dock träda i kraft den första oktober 2006.  
Den nionde februari i år lämnades en remiss från regeringen över till lagrådet. Innan denna 
remiss skapades har utredningar beträffande energideklarationer gjorts i så kallande 
betänkanden. Det första betänkandet ”Energideklarering av byggnader, För effektivare 
energianvändning” var färdigt i november 2004. I augusti 2005 utkom slutbetänkandet 
”Energideklarationer, Metoder utformning, register och expertkompetens” 
Tidigare har ett examensarbete vid Lunds tekniska Högskola gjorts. Detta examensarbete 
redogjorde för hur marknaden för energideklarationerna ser ut. 
 
ÅF vill hålla sig framme för att få sin bit av kakan. De hoppas på att bli ett av de ledande 
företagen som utför energideklarationer.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att klarlägga vad en energideklaration (ED) kommer att innehålla, 
samt hur man kan sälja energideklarationen och skapa en merförsäljning med denna. Vidare 
är det intressant att undersöka vilken inställning eventuella kunder har till ED.  
 
Syftet har delats upp i följande frågeställning: 

• Vilka typer av ED- nära tjänster finns nu, och hur kan energideklarationen säljas med 
dem? 

• Hur går det att skapa en merförsäljning med energideklarationer, hur gör man en större 
affär? 

 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Då tidigare examensarbete1 visat att ÅF´s marknad främst består av större byggnader, 
specialbyggnader, riktar sig arbetet åt detta håll. Vidare har jag valt att titta på Östergötland, 
främst Norrköpingsområdet. För att svara på vilka tjänster som finns idag, riktar jag till största 
delen in mig på de tjänster som finns hos ÅF. 
 
 

                                                           
1 Andersson Malin och Pehlan Katja ,  Marknadsmöjligheter som skapas genom en lag om energideklaration av 
byggnader, LTH  2005
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1.4 Metod 
 
I första hand har jag använt mig av litteraturstudier för att svara på frågeställningarna. Ett 
antal intervjuer har därefter genomförts med relativt stora potentiella kunder på marknaden.  
 
 
1.5 Metodkritik 
 
De källor som har använts vid skrivandet av rapporten är de som fanns tillgängliga under 
våren 2006. Dessa kan under tiden ha ändrat sig då det idag ännu inte finns några beslut tagna 
vad gäller energideklarationerna.  
 
Vidare har min intervjuteknik inte varit den bästa. Jag kunde istället för att skrivit ned svaren 
på frågorna, spelat in intervjuerna. Det hade då varit lättare att få med all information, jag 
anser dock att jag har fått med det viktigaste som framkom under dessa.  Vidare kunde jag ha 
planerat in intervjuerna tidigare under arbetets gång. Då hade det funnits tid för att göra något 
fler intervjuer och det hade då kanske varit lättare att se ett resultat.  
 
 
1.6 Struktur 
 
Jag har försökt skriva rapporten på ett enkelt sätt, så att alla med intresse av 
energideklarationer ska kunna läsa den. De första kapitlen beskriver övergripande vad en 
energideklaration är och vad den ska innehålla. Vidare beskrivs kortfattat även ÅF och vilka 
tjänster de utför. Läsaren får också ta del av en sammanställning av de intervjuer som är 
gjorda. Denna sammanställning finns i kapitel 6. Då några av de intervjuade vill vara 
anonyma nämns inte någonstans i texten, i detta kapitel, några källor. Det vill säga att namn 
plats och datum för intervjun inte framgår. För att jag själv ska veta från vilken intervju texten 
är hämtad, är de benämnda med Intervju 1 etc. 
 
När rapporten läses är det viktigt att ha i åtanke att inga beslut rörande energideklarationer 
ännu har tagits. Det finns ingenting som ännu säger att det är exakt på detta sätt det kommer 
att bli. 
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2. Energideklarationer  
 
Det nya direktivet om energideklaration av byggnader träder troligen i kraft den 1 oktober 
2006.2 Den planerade lagen innebär i korthet att byggnader skall energideklareras. 
Målsättningen är att minska energianvändningen och utsläpp av klimatstörande gaser. 
Alla byggnader som byggs, säljs eller hyrs ut/upplåts med bostadsrätt skall energideklareras, 
även alla större offentliga byggnader. En del undantag finns, dessa undantag berättas det mer 
om i kapitel 2.2. 
 
Vid årsskiftet 2006/2007 borde det vara möjligt att börja energideklarera byggnader enligt 
Boverkets regler. Lagen kommer sannolikt att innehålla övergångsregler. De övergångsregler 
som föreslås är att lokaler med offentlig verksamhet (specialbyggnader) och flerbostadshus 
ska vara deklarerade senast vid utgången av 2008. Övriga byggnader ska börja deklareras den 
1/1-2009. 3

 
 
2.1 Varför införs lagen om energideklarationer? 
 
Europaparlamentet och Europeiska unionens (EU) råd antog år 2002 direktivet 2002/91/EG 
om byggnaders energiprestanda. Inom EU svarar byggsektorn för ungefär 40 % av 
energianvändningen och för en något mindre del av koldioxidutsläppen. Syftet med direktivet 
är att effektivisera energianvändningen i bebyggelsen och därigenom minska utsläppen av de 
växthusgaser som påverkar klimatet.4

 
Energipolitiken ska skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och 
klimat. Ett syfte med energideklarationerna är att det ska ges möjlighet att fatta beslut om sin 
energianvändning genom lättillgänglig och saklig information och därmed kunna minska sina 
energikostnader.5 Energin är en stor driftkostnadspost för en byggnad, inte minst för en 
bostad och en effektivare användning leder, förutom till ett minskat energibehov, även till 
minskade utgifter för hushållen och fastighetsägarna.  
 
 
2.2 Vilka byggnader ska energideklareras? 
 
Den föreslagna lagen omfattar alla byggnader där energi används för att påverka 
inomhusklimatet, med vissa undantag. Kravet på att en energideklaration ska upprättas skall 
gälla då en byggnad uppförs, säljs eller upplåts med nyttjanderätt. De byggnader som 
undantas från lagen är:6  

• Byggnader med ett särskilt kulturhistoriskt värde 
• Byggnader som används i industrin 

                                                           
2 Energideklaration, www.energideklaration.org,  2006-04-16 
3 Energideklarationer i Byggnader, proposition 2005/06:145, Faktablad, Miljö och 
samhällsbyggnadsdepartementet, mars 2006 
4 Energideklarering av byggnader. För effektivare energianvändning, SOU2004:109 
5 Energideklarationer i Byggnader, proposition 2005/06:145, Faktablad, Miljö och 
samhällsbyggnadsdepartementet, mars 2006 
6 Energideklarering av byggnader. För effektivare energianvändning, SOU2004:109 
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• Jordbruksbyggnader som inte är avsedda att användas som bostäder 
• Byggnader som används i religiösa ändamål 
• Byggnader som är avsedda att användas i högst två år 

• Fritidshus, eller bostadshus som är avsedda att användas som 
bostad mindre än fyra månader per år. 

• Fristående byggnader vars golvyta understiger 50 m² 
 
Det är många byggnader som skall genomgå en deklaration. Cirka 135 000 byggnader utgörs 
av flerbostadshus, under det första året som lagen börjar gälla uppskattas att ca 120 000 av 
dessa behöva deklareras. Det beror på att det hyrs ut minst en lägenhet varje år i de flesta av 
flerbostadshusen. Det förkommer också en viss försäljning av dessa byggnader. Det finns 
ungefär 60 000 byggnader med övervägande del kommersiella lokaler, i närmare hälften av 
dessa byggnader sker minst ett hyresgästbyte eller försäljning under ett år. Vad gäller småhus 
görs bedömningen att ca 65 000 stycken av dessa kommer att behövs besiktigas per år pga. 
ägarbyte. De byggnader med offentlig verksamhet och som har en golvyta på över 1000 m² 
uppgår till någonstans mellan 55- 80 000 stycken. Utöver alla dessa byggnader tillkommer det 
även 10-15 000 nyproducerade per år som också ska energideklareras.7

 
En energideklaration för småhus ska upprättas om någon för egen räkning uppför eller låter 
uppföra en ny byggnad, och/eller om en byggnad säljs. Dessa byggnader ska enligt föreslagna 
övergångsregler, börja deklareras den 1 januari 2009. Den som äger byggnaden ska se till att 
det senast vid tidpunkten för försäljningen har upprättats en energideklaration. Säljs 
byggnaden vidare inom tio år från den tidpunkt då deklarationen upprättades behöver ingen 
ny deklaration upprättas vid den senare försäljningen. Säljaren ansvarar för att en 
energideklaration utförs innan byggnaden säljs. Om säljaren inte gör detta får köparen, senast 
sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, upprätta en energideklaration på säljarens 
bekostnad.8 Den som äger en byggnad som upplåts med nyttjanderätt i form av hyresrätt eller 
bostadsrätt, det vill säga i huvudsak flerbostadshus och hus med lokaler, ska se till att det 
finns en energideklaration för byggnaden som inte är äldre än tio år. Den föreslagna lagen 
innebär att flerbostadshus ska vara deklarerade senast vid utgången 2008. Den som äger 
byggnaden ska se till att en energideklaration upprättats för byggnaden och att den finns 
tillgänglig på en väl synlig plats i byggnaden. Detta gäller även för specialbyggnader.9

 
 
2.4 Besiktning av en byggnad 
 
Innan en energideklaration upprättas för en befintlig byggnad ska ägaren se till att byggnaden 
besiktigas av en oberoende expert. Ägaren har också till uppgift att se till att ett exemplar av 
energideklarationen lämnas in till Boverket som ska ansvara för ett deklarationsregister. 
Energideklarationsregistret kommer att upprättas som ett led i att kontrollera att lagen 
kommer att följas. Registret kommer också att underlätta för kommunerna vid kontroll av att 
OVK har genomförts.10

                                                           
7 Energideklarering av byggnader. För effektivare energianvändning, SOU2004:109 
8 Energideklarationer i Byggnader, proposition 2005/06:145, Faktablad, Miljö och 
samhälsbyggnadsdepartementet, mars 2006 
9  Energideklarationer i Byggnader, proposition 2005/06:145, Faktablad, Miljö och 
samhälsbyggnadsdepartementet, mars 2006 
10 Energideklarationer i Byggnader, proposition 2005/06:145, Faktablad, Miljö och 
samhällsbyggnadsdepartementet, mars 2006 
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2.5 Innehåll i en deklaration  
 
En energideklaration ska innehålla:11

• Uppgifter om den mängd energi som byggnaden behöver använda 
per år för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk 
av byggnaden (energiprestanda) 

• Uppgifter om att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har 
utförts i byggnaden. 

• Uppgifter om radonmätning har utförts i byggnaden 
• Ett referensvärde för att det ska gå att jämföra och bedöma 

byggnadens energi- prestanda 
• Förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden 

 
Den energideklaration som överlämnas till byggnadens ägare, blir ett pappersdokument som 
består av två huvuddelar. Den första delen är en sammanfattande sida i färg med de viktigaste 
uppgifterna. Sidan utgör det energianslag som föreslås sättas upp i alla byggnader som 
omfattas av kravet om att utföra en energideklaration, förutom i småhus. 
Den andra delen kommer att innehålla ytterligare dokumentation, detta är själva deklarations 
delen. I denna del ska t.ex. de beräkningsförutsättningar som används, fördelning av 
energianvändningen och detaljer rörande de åtgärdsförslag som givits anges.12

 
 
2.6 Energianslag 
 

Det energianslag som ska sättas upp måste vara utformat på ett pedagogiskt sätt. 
Informationen ska kunna förstås snabbt av hyresgäster eller besökare som passerar anslaget. 
Det skall enkelt framgå om byggnaden är bra eller dålig med avseende på energi, och om det 
går att utföra några åtgärder för att minska energikostnaderna och miljöbelastningen. På 
nästkommande sida finns en bild på hur ett energianslag skulle kunna se ut. Följande 
uppgifter är föreslagna att finnas med i energianslaget. Prestandamått och referensvärden bör 
illustreras på en linjär skala.13  
 

• Samlat energiprestandamått för byggnaden (levererad energi, som eventuellt viktas). 
Referensvärden till energiprestandamåttet 
– Värden för liknande byggnader i landet. 
– Prestanda för motsvarande byggnad uppförd enligt nybyggnadsregler. 
– Byggnadens energiprestanda om de åtgärder som finns föreslagna genomförs. 

                                                           
11 Energideklarationer i Byggnader, proposition 2005/06:145, Faktablad, Miljö och 
samhällsbyggnadsdepartementet, mars 2006 
12 Energideklarationer Metoder, utformning, register och expertkompetens. SOU 2005:67  
13 Energideklarationer Metoder, utformning, register och expertkompetens SOU 2005:67  
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• Levererad energi per energislag 
– Normalårskorrigerade uppgifter i 
specifika tal (kWh el, m³ olja etc. per m²). 
Energislagen anges också för den energi 
som behöver levereras till byggnaden om 
föreslagna åtgärder är genomförda.  

 

• Eventuellt en CO2-indikator (kg/m² och 
år) 
- Indikatorn beräknas på hela kedjan av 
utvinning, omvandling och 
slutanvändning enligt CEN-
standardförslaget.  

 

• En kort upplysningstext om vad 
energiprestandamåttet innebär. 

 
• En del tekniska data. 

 

• En del administrativa uppgifter. 
 

• Och sammanfattande uppgifter om de 
åtgärder som föreslagits. 

 Bild 1: Ett förslag på hur ett energianslag skulle 
kunna se ut. Deklarationen bör även innehålla andra 

uppgifter som byggnadens ägare kan ha nytta 
av. Informationen ska kunna användas för att 
göra fortsatta analyser. Uppgifterna kan vara viktiga att ha om de föreslagna åtgärderna ska 
verkställas. Ägaren ska också ha möjlighet att kontrollera så att rätt uppgifter har använts vid 
deklarationen. 
 
 

 
2.7 Vilken typ av energieffektiviseringsåtgärder kan finnas med i en 
energideklaration? 
 
Energideklarationen ska ge rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder som kan 
genomföras för att förbättra byggnadens energiprestanda. En del åtgärder kräver investeringar 
om energianvändningen ska effektiviseras, andra förutsätter en förändring i beteendet. En 
förändring i beteende kan exempelvis vara att lysen, datorskärmar och andra elektriska 
apparater stängs av när de inte används. Därför bör rekommendationerna utformas så att 
byggnadens ägare enkelt kan bedöma om åtgärderna är ekonomiskt lönsamma att genomföra.  
 
Vissa åtgärder är bara lönsamma om de genomförs i samband med underhåll eller reparationer 
av byggnaden som t.ex. en tilläggsisolering. De rekommendationer som ges är dessutom en 
upplysning till eventuella köpare och till dem som använder byggnaden om det tekniska skick 
byggnaden har och vilka eventuella investeringar som den är i behov av. De föreslagna 
åtgärderna får inte försämra inomhusklimatet.14

 

                                                           
14 Energideklarationer i Byggnader, proposition 2005/06:145, Faktablad, Miljö och 
samhällsbyggnadsdepartementet, mars 2006 
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Några exempel på åtgärder som kan ingå i en energideklaration är: 
 

• Tilläggsisolering och energieffektivare fönster 
• Effektivare belysning 

• En bättre styr- och regleringsutrustning 
• Effektivare värmesystem 
 

 
2.8 Kontroll och redovisning 
 
Då byggnader som är större än 1000 kvadratmeter uppförs ska dess ägare utreda och redovisa 
alternativa energiförsörjningssystem. De olika alternativens tekniska, miljömässiga och 
ekonomiska genomförbarhet ska finnas med i redovisningen som ska lämnas till 
byggnadsnämnden. Det kommer även att ställas särskilda krav på regelbunden besiktning av i 
huvudsak elektriskt drivna större luftkonditioneringssystem som har en effekt på minst 12 
kW. I deklarationen ska det anges hur stort systemet är i förhållande till byggnaden och dess 
energieffektivitet. 
 
 
2.9 Vem kan utföra energideklarationen? 
 
Den som upprättar en energideklaration ska vara certifierad för uppgiften. För att bli 
certifierad krävs bland annat att en utbildning genom förs vid ett ackrediterat kontrollorgan.  
Ett ackrediterat kontrollorgan kan verka inom en organisation, t.ex. i ett fastighetsbolag eller 
externt. Certifieringen kommer förmodligen att delas upp i två steg. Det första steget avser 
behörighet att upprätta deklarationer för bostadsbyggnader. Det andra steget krävs för att 
upprätta deklarationer för byggnader med lokaler eller byggnader med komplexa system.  
 
Varje nivå kommer att omfatta ungefär en veckas heltidsstudier exklusive självstudier. 
Utbildningen avslutas med ett prov med både teoretiska och praktiska uppgifter. För att få en 
certifiering måste provet vara godkänt. Utbildningen bör också omfatta medarbetare till 
energiexperterna, och kan skötas av ackrediterade kontrollorgan tillsammans med andra 
utbildningsföretag eller organisationer.   
 
Detta förslag innebär att i alla fall att en person ska vara certifierad för att utföra 
deklarationerna. Denna person kan i sin tur ha medhjälpare. Ansvaret för att medarbetarna har 
lämpliga kunskaper att utföra sitt arbete ligger på den certifierade energiexperten.  
Det är viktigt att den certifierade energiexperten är oberoende. Detta kommer att säkerställas 
genom ackrediteringen och certifieringen av energiexperter. Även organisationer med större 
byggnadsförvaltningar skall kunna bli ackrediterade. Genom ackrediteringsförfarandet 
säkerställs också att de personer som arbetar inom kontrollorganet har de lämpliga kunskaper 
som behövs för att genomföra kontrollarbeten genom utbildning, instruktioner, checklistor 
etc. 15

 
 

                                                           
15 Lagrådsremiss, Energi- och inomhusmiljödeklarationer för byggnader, februari 2006 
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3. ÅF 
 
3.1 Om ÅF 
 
ÅF är ett internationellt tekniskt konsultföretag med norra Europa som hemmamarknad. De 
har egna kontor i Danmark, Finland Frankrike, Guatemala, Norge, Litauen, Polen, Spanien, 
Sydafrika, Tjeckien och Tyskland och har sedan 2000 bedrivit internationella projekt i ett 
förtiotal länder. I början av 2006 förvärvade de ett finskt energikonsultbolag och genom detta 
har ÅF även fått egna etableringar i Ryssland och Baltikum. ÅF är organiserat i fyra 
divisioner, Infrastruktur, process, system och kontroll. De är ett av Europas största tekniska 
konsult företag.16

 
År 1895 bildades Sveriges Ångpanneförening genom att ett antal ägare till ångpannor gick 
samman för att förhindra olyckor och för att utnyttja ångkraften effektivare. Föreningen 
börsnoterades i januari 1986 på Stockholms Fondbörs. 
 
ÅF har idag ungefär 3000 medarbetare, av dessa arbetar 1 600 inom Processdivisionen, 700 
inom Infrastruktur, 350 inom System och 200 inom Kontrolldivisionen. Omsättningen är 
cirka 2 miljarder kronor, varav uppdrag utanför Sverige representerar omkring tjugo procent 
av dessa. 
 
Konsulttjänsterna inom Infrastruktur avser främst insatser inom bygg- och fastighetsområdet 
samt inom infrastrukturella projekt. Process erbjuder konsulttjänster inom massa- och 
pappers, energi- och miljöområdet samt inom industriell automation. Konsulttjänsterna inom 
System avser framför allt insatser inom industrin, där ÅF utvecklar system, produkter och 
produktion. ÅF-Kontroll utför framför allt besiktning, provning och certifiering men har även 
verksamhet i form av bl.a. rådgivning, utbildning och riskanalys. ÅF-Kontroll är för att 
undvika intressekonflikter ett separat bolag.   
Koncernen finns representerad på ett 50-tal orter i Sverige 
 
 
3.2 Affärsidé 
 
ÅF´s affärsidé bottnar i företagets ambition och förmåga att bidra till utvecklingen av industri 
och samhälle. Huvuduppgiften är att göra kunderna lönsammare, säkrare och mer 
miljöanpassade. Genom företagets förståelse för kundens verksamhet, passion för det nya och 
den erfarenhet de besitter kan de avgöra vilken lösning som är bäst. Det är inte alltid det 
levereras den tekniskt mest avancerade lösningen, utan ofta är det istället det beprövade som 
fungerar bäst. Då ÅF har växt och förgrenats med industrin delar företaget därför industrins 
värderingar och de talar kundens språk, detta gör att ÅF skiljer sig ifrån många andra 
konsultföretag. 
 
Företaget har en vision som innebär att de ska bygga kundrelationer som tar fasta på 
värdeskapande. Den tid som ÅF lägger ned på uppdragen är viktig, men det är relationen 
mellan tiden och värdet för kunden som är det viktigaste. Genom att alltid se till detta, blir 
arbetet mer effektivt och mer kommersiellt intressant. I visionen finns det också ett mål om att 
år 2010 omsätta minst 5 miljarder svenska kronor. Detta betyder en ökad tillväxttakt. De 
strävar också efter att bli den största eller den näst största utföraren av tjänster på de 

                                                           
16 ÅF´s Årsredovisning 2005  
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marknader där de väljer att etablera sig. Det gör att ÅF uppfattas som ett konsultföretag i 
absolut framkant och det ger en bättre tillgång till uppdrag. ÅF´s långsiktiga lönsamhetsmål är 
att ha en vinst, före skatt, på 100 000 kr per medarbetare och år.17

Ambitionen är att säkerställa en långsiktigt, framgångsrik och hållbar utveckling för kunderna 
och ÅF. Detta uppnås t.ex. genom att: 

• Ett enhetligt och strukturerat arbetssätt kombineras med god 
kvalitet och hög miljömedvetenhet.  

• Den tillämpade arbetsmetodiken ser till kundens behov och sätter 
dennes kvalitetskrav i centrum.  

 
 
3.3 Marknad 
 
ÅF svarade år 2005 för närmare 8 procent av omsättningen för den tekniska konsultbranschen 
i Sverige. Uppdragen som ÅF har varierar kraftigt i storlek, från några till över 200 000 
timmar. I pengar rör detta sig om upp till 200 miljoner kronor per uppdrag.  De tio största 
kunderna till ÅF var under 2005, Banverket, Ericsson, FMV, Fortum, Holmen, LKAB, SL, 
Stora Enso, Vattenfall och Volvo. Dessa 10 kunder svarar för 26 procent av omsättningen.18

 
 
3.4 Division Infrastruktur 
 
Division Infrastruktur erbjuder konsulttjänster och metoder för infrastrukturella behov som 
finns i samhälle och näringsliv. De arbetar inom fyra branschområden, telekom, installation, 
samhällbyggnad samt elkraft. Divisionen erbjuder kundanpassade lösningar som innefattar 
allt från enkla och snabba studier till komplexa helhetslösningar.19

 
Kunderna finns inom svensk industri, försvaret, offentlig sektor och i den nordiska fastighets- 
och infrastrukturmarknaden inom VVS, el, och energi. Divisionen satsar också internationellt 
och har bland annat etablerat sig i Balkanområdet. De får även genomföra en del 
punktuppdrag över hela världen.  
Divisionen har ungefär 40 kontor i Sverige, fyra i Norge och i Danmark finns två. En mindre 
etablering finns också i Beijing, Kina. 
 
ÅF´s infrastruktursdivision har vuxit kraftigt under de senaste åren och har som mål att bli 
ledande aktör inom samtliga verksamhetsområden på den Nordiska marknaden.20 ÅF´s 
Energigrupp Norrköping ingår i ÅF´s energinätverk och är en del av Infrastruktur divisionen.  
 
 

                                                           
17 ÅF´s Årsredovisning 2005 
18 ÅF´s Årsredovisning 2005 
19 ÅF i korthet 
20 ÅF´s Årsredovisning 2005 
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4. ÅF´s ED nära tjänster 
 
ÅF genomför idag ED liknande tjänster. Nedan följer en kort beskrivning om vad dessa 
tjänster innebär. 
 
 
4.1 Energikartläggning 
 
ÅF erbjuder en strategisk energioptimering där analys, åtgärd och uppföljning ingår som 
viktiga delar. Genom dessa tre delar skapas tillsammans med företaget en optimal 
energikostnadsbesparing. 
Möjligheterna att spara energi är större än vad många tror. Det går att påverka kostnaderna 
tidigt och hitta kostnadseffektiva lösningar redan i system- och projekteringsskedet, liksom 
för övrigt i byggprocessens alla steg. De största besparingarna finns dock att hämta i driften. 
En kartläggning av energianvändningen, tillsammans med några justeringar, kan räcka långt.  
 
Tillsammans med kunden tar ÅF reda på vad som krävs för att objektet inte skall behöva 
använda mer energi än vad som verkligen behövs.  
 

Bild 2: Arbetsgången för ÅF´s energianalys 

 
Det första steget för att ta reda på detta är att göra en energianalys. Analysen är inriktad på att 
säkerställa att de utrustningar som redan finns har en optimal drift och verkningsgrad. Detta 
görs för att hitta de grundläggande besparingsåtgärderna inom själva driften. Först när 
analysen är genomförd och svaren från denna har kommit tas beslut om en investering ska 
göras eller inte. Hur arbetsgången för energianalysen ser ut, illustreras i bild 2. När 
energianalysen genomförs tittar ÅF på vanliga fel som ger en hög energikostnad.21  
Dessa fel kan t.ex. vara:  

• Samtidig drift av värme- och kylsystem 
• Felaktig tidsstyrning av ventilations-, värme- och belysningssystem 
• Bristfällig funktion på värmeåtervinning 
• Dåligt justerade värme- och ventilationssystem 
• Energislukande ljuskällor och belysningsarmaturer 
• Dålig verkningsgrad på elsystemen 
• Höga inomhustemperaturer 
• Felaktiga energitariffer 
• Organisation och kompetens hos driftpersonal  

                                                           
21 Energieffektivisering.se, www.energieffektivisering.se, 2006-05-22 
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Besparingsåtgärder genomförs efter prioritering. Detta gör att eventuella investeringar ofta 
kan finansiera sig själva med besparingen. En kontinuerlig funktionsövervakning och 
uppföljning garanterar kontinuerlig avkastning på investeringen. 22

Om energianalysen visar klara möjligheter att spara energi, kan ÅF ta ansvar för alla steg i 
processen mot lägre energikostnader, allt ifrån åtagande och projektering, till projektledning, 
genomförande, upphandling, besiktning, utbildning och uppföljning. 
Det är viktigt att de åtgärder som genomförs är väl förankrade i den ordinarie 
driftsorganisationen för att uppnå ett optimalt och långsiktigt bra resultat.  
 
ÅF har samarbetsformer som brukar 
uppskattas av kunderna Samarbets- 
formerna innebär bland annat att arvodet 
kan baseras på de besparingar kunden 
gör. På så sätt byggs ett incitament in för 
att snabbt åstadkomma resultat. Bild 3 
visar vinsten för ett företag där ÅF´s 
arvode har baserats på de besparingar 
kunden gjort. 
 
ÅF erbjuder också månadsvis 
uppföljning av både energianvändning, 
medieförbrukning, kostnader och 
besparingar. Detta presenteras på ett 
enkelt och överskådligt sätt. Kunden 
betalar endast utifrån det uppnådda 
resultatet. 

Bild 3: Denna bild visar vinsten för ett företag år 0 till 4, där 
ÅF´s arvode baseras på de besparingar som kunden gör.  

Till genomförandet av analysen har ÅF hjälp av analysverktyg.23 Analysverktyget Pia 
upptäcker snabbt avvikelser, under förutsättning att data är presenterade på rätt sätt. Tack vare 
Pia är det mycket enklare att avgöra om anläggningarna fungerar korrekt och om den kan 
köras optimalt. Pia är ögat i anläggningen, ett verktyg som innebär unika möjligheter att 
utnyttja den senaste tekniken. 
Pia samlar först in mätdata och fastställer därefter den avsedda funktionen, som sedan jämförs 
med den verkliga. Efter det presenteras eventuella avvikelser, och därefter görs en 
åtgärdsplan.  
 
Med hjälp av Pia är det lättare att: 

• Upptäcka avvikelser  
• Optimera driftstrategier  
• Ge underlag för beslut  
• Skapa ordning och reda  

 

                                                           
22 Energieffektivisering.se, www.energieffektivisering.se, 2006-05-22 
23 Energieffektivisering.se, www.energieffektivisering.se, 2006-05-22 
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Med verktyget IDA Klimat och Energi (IDA ICE) kan ÅF bygga en modell av en befintlig 
byggnad och justera den mot energistatistik. IDA Klimat och Energi är ett program som ger 
möjlighet att studera såväl inomhusklimatet i enskilda rum i en byggnad som 
energiförbrukningen för hela byggnaden. Den avancerade användaren kan simulera i princip 
vilket system som helst med hjälp av de funktioner som finns.24

Det system som vanligen simuleras består av en byggnad med ett eller flera rum samt ett 
primärsystem och ett eller flera luftbehandlingssystem. Byggnaden kan omges av skuggande 
grannbyggnader och luften i byggnaden innehåller både fukt och koldioxid. Väderdata kan 
hämtas från befintliga filer eller skapas genom att dygnsdata anges. I simuleringen kan hänsyn 
tas till vind- och temperaturdrivna luftflöden. IDA har även fördefinierade byggnadsdelar och 
andra parameterobjekt som kan hämtas från en databas. Databasen kan även användas för att 
lagra egna objekt. När en sådan simulering har gjorts går det att utföra energibesparande 
åtgärder i modellen. Då fås svaret på frågan om de idéer ÅF har för objektet är lönsamma.  
 
IDA är utvecklat i samarbete med KTH och är fabrikat oberoende.25

 
 
4.2 OVK 
 
En OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska utföras för att säkerställa tillfredställande 
inomhusklimat. Denna kontroll har varit obligatorisk för byggnadsägare sedan 199126. 
Kontrollen ska genomföras första gången ett ventilationssystem tas i bruk och därefter 
regelbundet vid återkommande tillfällen. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i 
lokalen och vilken typ av ventilationssystem byggnaden har skall OVK´n göras med jämna 
mellanrum. Täta kontroller av ventilationsanläggningar sker t.ex. i vårdlokaler och förskolor.  
 
Väl fungerande ventilation är en förutsättning för en bra inomhusmiljö. Det finns ett starkt 
samband mellan bristande luftväxling och förekomsten av luftföroreningar. Många hyres- 
gäster anger brister i luftbehandlingen som skäl till hälsoproblem. Det finns dock bra kunskap 
om vad som orsakar problemen, hur de kan åtgärdas och undvikas. Ofta handlar det bara om 
att byta filter och fläktremmar, eller att rengöra ett smutsigt ventilationsdon. 
I moderna byggnader med mycket installationer utgör ventilationssystemens 
energiförbrukning en stor andel av den totala energianvändningen. Genom att regelbundet 
kontrollera ventilationssystemet uppnås en bättre inomhusmiljö och lägre energikostnader. 
Vid en ventilationskontroll går ÅF igenom anläggningen och kontrollerar dess funktion. Ett 
besiktningsutlåtande skrivs. I byggnadens entré ska det finnas ett anslag som talar om att 
byggnaden har genomgått en OVK och när nästa besiktning senast skall vara utförd. En kopia 
av det besiktningsutlåtande som upprättats vid kontrollen skall finnas hos byggnadens ägare 
och hos kommunens byggnadsnämnd. 
 
 
4.3 RADON 
 
Även radonmätningar av inomhusluften utförs utav ÅF.  De kontrollerar även om blå 
lättbetong finns i byggnadsmaterialet. De radonmätningar som utförs ligger till grund för 
åtgärdsförslag om de visar på förhöjd halt av radon. 

                                                           
24 Energieffektivisering.se, www.energieffektivisering.se,  2006-05-22  
25 IDA Klimat och Energi 3.0, Användarmanual,  november 2001 
 
26 Accent VVS konsult, www.accentvvs.se,  2006-05-11 
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Radon är en gas som via sönderfall till radioaktiva atomer binds fast vid dammpartiklar. På 
detta sätt för vi människor i oss radon via inandningsluften. Riktvärdet för Radon har sänkts 
av socialstyrelsen, i skolor och förskolor ska riktvärdet 200 Bq/m³ vara uppnått senast år 
2010. Alla bostäder ska senast år 2020 ha uppnått detta värde. Radon är en osynlig gas. Detta 
medför att det enda sättet att ta reda på om en byggnad innehåller radon och hur mycket är att 
mäta.27

 
Radon har tre möjligheter att ta sig in i luften, från marken, via byggnadsmaterial och via 
vatten.  
 
Markbundet radon 
Radon finns förutom på Gotland, som har kalkgrund, i marken i hela Sverige. Via otätheter i 
byggnadens grund kan radonet sugas in i huset. 
 
Byggnadsmaterial
Fram till ungefär 1975 användes blå lättbetong i väggar och i bjälklag. Dålig ventilation 
tillsammans med detta byggnadsmaterial kan medföra en förhöjd radonhalt inomhus. 
 
Vatten 
I kommunalt vatten är radon i dricksvatten vanligtvis inget problem. Förhöjda radonhalter kan 
finnas vid bergborrade brunnar.  
  
 
5. Andra företag och deras ED liknande tjänster. 
 
5.1  SWECO/Theorells 
 
Det finns av naturliga skäl inget företag som idag är certifierade för att göra ED men SWECO 
arbetar idag med både energiinventering, åtgärdsförslag och projektering av 
energieffektiviserande åtgärder. De anser sig redan idag ha de resurser och den kompetens 
som behövs för att hjälpa till med energieffektiviseringsarbetet från genomförande av en 
energideklaration, som de kallar den redan idag. De delar in arbetet i olika, nedan angivna 
delar:28

 
Energideklaration 
En besiktning av byggnaden genomförs och dess energiprestanda beräknas, samt energi- 
deklarationen utförs genom att energiprestanda beräknas och referensvärden tas fram från 
befintlig statistik. Efter detta tas ett åtgärdsförslag med lönsamhetsbedömningar fram. 
 
Avstämning mot verklig energianvändning 
För att ge fastighetsägaren underlag för beslut om åtgärder går SWECO igenom 
energistatistik och tar fram ett normaliserat jämförelsevärde. Detta värde är värdefullt för att 
kunna följa upp effekten av de åtgärder som vidtas. För att kunna stämma av värdet samlas 
först mätdata in som normaliseras, sedan sker en komplettering mätpunkter och 
energiinformationen systematiseras. 

                                                           
27 ÅF. teknikkonsult,  www.af.se, 2006-05-22 
28 SWECO – samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitetktur,  www.sweco.se,  2006-04-13 
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Åtgärdsförslag 
Baserat på besiktningsunderlaget och energiberäkningen tas lönsamma åtgärdsförslag fram 
och SWECO beskriver hur dessa skall genomföras.  
 
Obligatorisk ventilationskontroll 
SWECO har bred kompetens inom området och kan även utföra energianalyser och ge förslag 
till åtgärder vid tillfället för OVK- besiktningen. De har tillgång till de flesta mätinstrument 
som finns på marknaden. SWECO utför bland annat mätning av temperatur, luftflöde, fukt 
och lufthastighet. 
 
 
5.2 TAC 
 
Ett TAC Energy Solutions-projekt tar hela driftbudgeten i beaktande. Målet är att reducera 
akut underhåll och samtidigt maximera det som kan göras inom budget för planerat underhåll. 
Pengar som sparas in på energinotan betalar för de investeringar som är nödvändiga för att nå 
den nya energinivån.29

 
 
5.3 WSP 
 
I alla projekt WSP deltar i arbetar de från start med hur energifrågorna kan lösas på bästa sätt. 
Energieffektivisering, energihushållning och god el-miljö anses vara fundamentala delar i en 
bra el- och VVS-projektering. De erbjuder energikartläggning, kalkyler och förslag till effekt- 
och energisparåtgärder i nya och befintliga byggnader och anläggningar.30  
 
 
5.4 BENGT DAHLGREN 
 
Bengt Dahlgren AB vänder sig till kundkategorier inom offentlig och privat verksamhet såväl 
inom Sverige som utomlands. Bengt Dahlgren AB:s metod för att inventera och optimera 
befintliga byggnader samt föreslå förbättringsåtgärder med avseende på energianvändning, 
inneklimat och miljöpåverkan kallar de för Energi- och klimat anläggning31 
 
I många byggnader finns förutsättningar att minska energianvändning och energikostnader. 
Med rätt åtgärder kan en anläggnings tekniska funktion och byggnadens inneklimat förbättras, 
samtidigt som energianvändning och energikostnader kan sänkas. 
 
 

                                                           
29 TAC2 – Sweden, www.tac.se, 2006-04-13  
30 WSP Sverige, www.wsp.se, 2006-04-13 
31 Bengt Dahlgren AB, www.bengtdahlgren.se, 2006-04-14 
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6.  Intervjuer 
 
I detta kapitel följer en sammanställning av de intervjuer som gjorts. Då några av de 
intervjuade vill vara anonyma, nämns inte någonstans i texten rena källor. För att jag själv ska 
veta från vilken intervju texten kommer, är de benämnda med Intervju 1 etc.  
Kapitlet är uppbyggt på så sätt att den ställda frågan först står skriven. Där efter följer svaren. 
Varje nytt svar är markerat med, – . 
 
Hur mycket har ni hört talas om energideklarationer? Följer ni utvecklingen? 
 
– Mycket! Vi följer det oavbrutet. I organisationen finns det de som jobbar heltid med att följa 
denna utveckling. Jag blev kallad till Boverket som branschrepresentant då förslaget om att 
skriva om BBR kom. Organisationen är med i energinätverk. (Intervju 1) 
 
– Vi har hört talas om det en del och är lite engagerade. Det diskuteras fram och tillbaka men 
ingenting kommer att göras innan det blir ett krav och klarare direktiv finns. (Intervju 2) 
 
– Nja, sådär mycket. I januari var jag på ett två dagars seminarium som handlade om detta. 
Alla inblandade var där. Under hösten efter att budgeten är lagd kommer vi titta närmare på 
det. (Intervju 3) 
 
– Väldigt mycket. Det dryper av föreläsningar om ämnet energideklarationer. (Intervju 4) 
 
– Ja, vi skulle kunna säga att vi följer det i två steg. Genom ett VVS - råd och ett el – råd. 
Informationen är väldigt luddig och samma sak har sagts i tre års tid (Intervju 4) 
 
– Ja vi följer det oavbrutet. (Intervju 5) 
 
 
Hur planerar ni för ED? 
 
– I nuläget planerar vi ingenting. Vi avvaktar utvecklingen och väntar in i det sista. Tidigare 
har man snabbt hoppat på ”trender” som visat sig bli ”omoderna” väldigt snabbt. Därför görs 
ingenting innan det blir tvunget. 
 
Det måste dock börjas tänka på energiförbrukningen som är på tok för hög. Med tanke på 
detta är det en bra lag, att tvingas börja tänka på det.(Intervju 1) 
Jag tror att priserna på energi skulle behöva bli ännu högre för att man som privatperson ska 
börja tänka på sin egen energiförbrukning. Människan är så pass bekväm att hon inte gör 
någonting förens det svider ordentligt i plånboken. 
 
– Det är ingen kärnfråga. Vi har inga planer på att göra någonting under 2006. (Intervju 2) 
 
– I nuläget planerar vi inte alls. Nästa steg blir till hösten när budgeten är lagd. Då ska vi titta 
mer ordentligt på vad som gäller och hur vi ska gå vidare med detta. Det finns också 
förhoppningsvis klarare direktiv om vad som gäller då. Planeringen kommer förmodligen att 
ske i slutet av året och praktiskt kommer vi nog att sätta igång tidigast till sommaren 2007. 
Det är under hösten som ribban kommer att läggas. Detta kommer också att bero på 
ledningsbeslut, jag räknar med att kostnaderna för energideklarationerna kommer att uppgå 
till ca 5 000 000 kr. (Intervju 3) 
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– Det planeras för detta på koncernnivå. Det kommer att bli ett gemensamt förhållningssätt i 
hela koncernen. Hur, bestäms först när direktivet kommer. (Intervju 4) 
 
– Vi planerar ingenting alls. Det kommer vi inte göra förens det finns något att planera. Jag 
tror inte det kommer hända någonting tidigare än i slutet av 2007. (Intervju 5) 
 
 
Arbetar ni själva på något sätt med att minska energiåtgången? Hur? Har ni några 
uppsatta energimål? 
 
– Både ja och nej. Det går i vågor. Vi har inga särskilda mål uppsatta, mål är politik. I 
samband med andra projekt kan dessa frågor lyftas fram. Även en del punktinsatser görs då 
det efterfrågas och där behovet finns. Det är ofta en fråga om resurser. Det kan komma att bli 
mer efterfrågat då energideklarationerna tas i bruk. (Intervju 1) 
Det skulle säkert kunna gå att spara 20% av energikostnaderna, det innebär dock inte att det 
behöver vara lönsamt. En del gamla hus skulle det kunna gå att spara mycket i, men 
stadsantikvarien säger stopp. 
 
– O ja. Vi är fyra personer som jobbar med drift och underhållsfrågor. Våra fastighetsskötare 
utbildas ungefär en gång varje år med fokus på dessa frågor. (Intervju 2) 
Till vår hjälp har vi ett energistatistikprogram som visar energiförbrukningen. Mätarna läses 
av varje månad, vi har använt oss av detta i tjugo år. Programmet visar 
energiåtgången/kvadratmeter och delas upp i el, värme och vatten. I statistiken finns också ett 
värde att jämföra med.  
Vi har mål, men de är inte så stringenta, de varierar lite. När vi gör investeringar kommer mål 
tillsammans med dessa. De ska ju betala sig själva på en viss tid. Övergripande strävar vi efter 
att hela tiden minska energiåtgången, så mycket det är möjligt. Vi letar aktivt efter 
energisparåtgärder. Om ett behov finns eller uppkommer så görs de åtgärderna. 
 
– Ja vi arbetar med det. Vi har inga uppsatta mål. Tyvärr. Då organisationen har genomgått 
stora förändringar har dessa frågor hamnat lite i bakvattnet. Till nästa år kommer de 
förmodligen att finnas. (Intervju 3) 
 
Vi har ett program som håller reda på energiförbrukningen i våra fastigheter. Utifrån 
programmet tas statistik fram och om någon fastighet avviker vad gäller energiförbrukningen 
så utreds detta. Det gör att det är ganska lätt att se vilka fastigheter som är i behov av åtgärder. 
 
– Ja. När vi arbetar med energieffektivisering tar vi fram energiutredningar med 
förbättringsförslag för alla våra fastigheter. Vi räknar med att i slutet av 2008, början av 2009 
ha gått igenom alla fastigheter. (Intervju 4) 
 
– Information till energibesparingsåtgärder får vi från vårt energistatistikprogram. I 
programmet finns alla fastigheter med dess ytor och byggår. Det går också att se hur våra 
fastigheters energiförbrukning förhåller sig till andra hus. (Intervju 4) 
 
När vi räknar på energiåtgång räknar vi på hela åtgången. Det skiljer oss ifrån andra som 
brukar räkna på hyresgästernas energiförbrukning för sig. Vi vill dock att hela 
energiförbrukningen ska minska, inte bara vår del. Nu har vi också kommit till det stadiet att 
det inte går att spara mer på fastighetselen, utan för att uppnå ytterligare besparingar måste vi 
börja titta på hyresgästernas förbrukning och hur vi kan hjälpa dem att sänka den. 
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– En stor utgift för fastighetsägare som vi har jobbat med i flera år är ljuset. Vi har HF- don i 
våra lysrör, HF- don ersätter den gamla generatorn, sparar elenergi och ger ett bättre ljus. 
Genom vårat statistikprogram ser vi också exakt vart elen tar vägen. Detta gör det lättare att 
sätta in punktinsatser där det behövs, det visar vilka delar vi behöver koncentrera oss på. 
(Intervju 4) 
 
– Vi anslöt oss för några år sedan till Byggsektorns kretsloppsråd. Genom detta fick vi målet 
att till år 2010 spara 10 % av energin och till år 2025, 30 %. Vi har nu på 3-4 år lyckats med 
det första delmålet. Det har nu planat ut lite. (Intervju 4) 
 
– Våra drifttekniker fokuserar också på dessa frågor och jobbar hårt med dem. Vi har också 
energigrupper med representanter från våra hyresgäster. De har varit väldigt intressanta. 
(Intervju 4) 
 
– Det är viktigt att inte göra avkall på säkerhet och klimat, vad gäller energibesparingen. Det 
skulle gå att spara mycket mer om vi t.ex. stängde av utomhusbelysningen, men det går ju 
inte. Fastighetsägare har generellt en vilja att ha låga drift och underhålls kostnader. Vi håller 
grejerna i trim. Det gör att vi inte behöver byta eller reparera dem så ofta och att de alltid är på 
topp. (Intervju 4)   
 
– Vi följer upp energiförbrukningen varje månad för att se om någonting flyger iväg. En gång 
i kvartalet redovisar vi hur mycket energi det har gått åt också till koncernen, både i kWh och 
i pengar. (Intervju 4) 
 
 
Tycker ni man ska koppla ihop ED med andra tjänster? Vilka?  
Skulle det vara attraktivt att få radonmätning och OVK gjorda i samband med ED? 
 
– Ja, absolut, det skulle vara en bra ide. Även elen skulle det vara bra om det tittades på. Elens 
huvudsäkringar skulle kunna gås igenom och det skulle kunna utredas om elen går att dras 
om. (Intervju 1) 
 
– Ja, kanske, om det passar. Kanske kan man koppla samman det med någon slags 
underhållsplan. OVK och ED har så olika tidsintervall så det kanske kan vara svårt att koppla 
ihop dessa. Jag tycker även att de motsätter varandra lite. Rent energimässigt så vore ju det 
bästa att stänga av ventilationen. (Intervju 2) 
 
– Ja. OVK skulle det vara bra att koppla ihop med, om det går. OVK kan ju leda till en viss 
besparing, men jag är ytterst tveksam till om det är ett bra alternativ. Det är kanske bättre att 
koppla samman deklarationen med andra tjänster i steg två. Radon, kanske. (Intervju 3) 
 
– OVK skulle kunna tas bort helt eller läggas in tillsammans med energideklarationerna. Det 
skulle också kunna fokuseras mer på el-besparing och ha med detta i tankarna vid åtgärder. 
För oss har el-åtgärder en högre prioritet. (Intervju 4) 
 
 

 17



Hur tror ni att en ED kan påverka värdet på byggnaden? 
 
– Tror inte att det påverkar värdet alls. Möjligtvis kan det göra skillnad för dem som är 
oprofessionella. Kan tänka mig att det har en större påverkan vid försäljning av småhus. 
(Intervju 1) 
 
– Jag tror att det kommer påverka värdet. Inte energideklarationen i sig, men går det åt lite 
energi till driften så höjer det värdet på fastigheten. En energideklaration kan också kanske 
göra att man tänker en extra gång vid ett fastighetsköp. Har fastigheten ett högt energibehov 
kan det föreligga ett stort underhållsbehov. (Intervju 2) 
 
– Det är klart att om det är bra eller dåligt så ger det en vägledning om vad det finns för 
grejer. Vi har köpt fastigheter som vi trott varit bra men som visat sig vara jättedåliga. Med en 
energideklaration blir det mer riktiga uppgifter. (Intervju 3) 
 
– Ja, med all säkerhet när det har slagit igenom. Det kan bli avgörande i framtiden. Inte minst 
för småhus. Även idag kontrolleras den årliga energiförbrukningen vid köp, men det kommer 
att bli viktigare. Många som bygger t.ex. flerbostadshus idag vill bygga så fort som möjligt 
och tänker inte på energiförbrukningen. Med energideklarationen kommer nog detta att styras 
upp hårdare. (Intervju 4) 
 
 
Har ni funderat på egna energiexperter? 
 
– Nej. Vi kommer att köpa denna tjänst. (Intervju 1) 
Att ha egna energiexperter skulle inte vara lönsamt, personen i fråga skulle inte ha tillräckligt 
mycket att göra utan skulle mer eller mindre sitta av tiden. Att köpa tjänsten har också flera 
fördelar. Bland annat är konsulter oftast bättre uppdaterade. 
 
– Vet inte. Det kommer nog att variera, men med största sannolikhet blir det externa 
energiexperter. En extern expert har nog lättare att se nya möjligheter till energisparåtgärder. 
Det är annars lätt att bli hemmablind. 
Jag tror att det går att spara mycket med energideklarationer. Fastighetsägare är själva väldigt 
måna om ekonomin. (Intervju 2) 
 
– Ja. Vi hoppas på att kunna bli ackrediterade till att genomföra deklarationerna själva. Vi har 
genom vårat energiprogram redan ett grundsystem med all information. Tanken är att detta 
system ska byggas vidare med den information som behövs för att genomföra deklarationerna. 
Eventuellt kan vissa delar av tjänsten köpas, men att våra verktyg används. (Intervju 3) 
 
– Ja. Det är tänkt att det ska finnas sex stycken personer som ska vara anställda av koncernen 
till detta. Det är dock fortfarande flytande. (Intervju 4) 
 
- Nej. Vi kommer att köpa denna tjänst. (Intervju  5) 
 
 
Vad skulle få er att köpa tjänsten från att särskilt bolag? Vad är viktigast? 
 
– Kompetens, framför allt, strax därefter kommer också priset. (Intervju 1) 
 
– Kompetens, samt att vettiga och bra lösningar finns. (Intervju 2) 
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– Det är i sådana fall kompetensen man är ute efter, det är också viktigt att få ut lite av vad 
man själv vill. De ska kunna förmedla sin kunskap. (Intervju 3) 
 
– Att personen är duktig och vet vad den pratar om. Vi vill inte ha någon ”svammelpelle” som 
svänger sig med fina ord. Relationen är viktig. Att man lär känna varandra. (Intervju 4) 
 
 
Vad skulle få er att genomföra de rena investeringsåtgärder som kommer att tas fram 
vid en ED? 
 
– Lönsamheten. Det måste vara lönsamt för att genomföras. (Intervju 1) 
 
– Lönsamheten styr. Är en investering lönsam så genomförs den och om den gagnar 
hyresgästen. Det är viktigt att spara energi, men det får inte försämra inomhusklimatet. 
Incitamentsavtal kan vara bra för mindre bolag. (Intervju 2) 
 
 
– De ska kunna betala sig inom en rimlig tid. Det finns tyvärr för lite pengar, så en kort 
payofftid är steg 1. Det kan vara lättare att få igenom åtgärderna om de kopplas samman med 
periodiskt underhåll.  
Till exempel, om en driftcentral är 25 år gammal och det inte finns några reservdelar att köpa 
till, då kan det vara lättare att motivera en investering trots att payofftiden är dålig. Jag tror att 
det finns stor besparingspotential när energideklarationen genomförs. (Intervju 3) 
 
– Livscykelkostnaderna ska vara ekonomiskt försvarbara. (Intervju 4) 
 
 
Hur tycker ni att den allmänna inställningen verkar vara till deklarationerna? 
 
– Det varierar nog. Vi som jobbar med det tycker nog redan att vi har gjort allt arbete som 
behöver göras med tanke på deklarationerna. Det är en naturlig del i arbetet vi gör idag. En 
lagstiftning är både bra och dåligt. Det gör nog att det blir lättare att få fram beslut rörande 
åtgärder och leder till mer ordning och reda. (Intervju 3) 
 
– Jag tror att människor överlag är emot för mycket pekpinnar och förbud.(Intervju 1) 
 
– Den är nog bra. Det är klart att en del är missnöjda men genom energideklarationerna 
fokuseras det på detta och energifrågorna lyfts fram. (Intervju 2) 
 
– Jag tror att många är förbannade på regeringen för den extra kostnaden detta kommer att 
innebära. För de som arbetar med energifrågor tror jag det är positivt. Det ger en spark i ändan 
och det kanske väcker folk.(Intervju 4) 
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7. Resultat 
 
Energideklarationerna ska enligt kap 2.5 bland annat innehålla uppgifter om byggnadens 
energiprestanda och ett referensvärde för att kunna jämföra och bedöma detta. Den ska också 
innehålla uppgifter om OVK och om en radonmätning har utförts. En stor del av 
deklarationen är också de åtgärdsförslag som ska finnas. 
Deklarationen kommer att bestå av två delar. Ett energianslag som, förutom i småhus, ska 
sättas upp på en tydlig plats i byggnaden och en deklarationsdel som innehåller 
kompletterande uppgifter. Deklarationen ska även lämnas in till Boverket för att registreras i 
ett deklarationsregister. 
 
De ED nära tjänster som finns idag påminner mycket om den utredning som ska föregå en 
deklaration. Ett exempel är ÅF´s energiutredning.  Där tas energiprestanda fram och åtgärder 
för att minska energiåtgången föreslås.  
 
Energideklarationerna kan i den utsträckning det är möjligt kopplas ihop med OVK, det 
framkom vid  intervjuerna. Även elen skulle kunna kopplas ihop med deklarationerna genom 
att gå igenom huvudsäkringarna och att det utreds om det går att dra om elen i samband med 
dessa. 
 
Den allmänna inställningen till ED verkar i det stora hela vara positiv. En del av 
fastighetsägarna anser att detta arbete redan görs och det enda en deklaration skulle göra är att 
få det nedskrivet i en viss mall. Det är mer pappersexercis och leder till högre kostnader. 
Energideklarationen gör dock att energieffektiviseringsåtgärderna hamnar i fokus och det är 
något som behövs för att det lättare ska gå att fatta beslut om åtgärderna.   
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8. Diskussion/Slutsats 
 
Ett sätt att kunna sälja energideklarationen tillsammans med de tjänster som redan finns skulle 
kunna vara att baka in priset för energideklarationen i det totala priset, och om kunden vill 
göra någon av de åtgärder som föreslås kan man erbjuda ett incitamentsavtal, detta är mer 
attraktivt för de något mindre kundföretagen som inte har möjlighet att själva finansiera 
åtgärderna i lika stor utsträckning.  
Jag tror att det är väldigt viktigt vad för åtgärder som föreslås, de måste kännas relevanta för 
fastighetsägaren. För att genomföra en åtgärd måste den vara lönsam, så de som gör 
energideklarationerna måste hålla sig på en realistisk nivå och på ett bra och tydligt sätt 
förklara varför den föreslagna åtgärden skulle vara lönsam.  
 
Ett förslag som uppkom vid en av intervjuerna var att elen skulle kunna tittas igenom i 
samband med att en energideklaration upprättas. Om möjligheten finns kan även OVK 
samordnas med denna. Det kan dock bli svårt med tanke på att de har väldigt olika 
tidsintervall.   
Ett förslag för att skapa merförsäljning skulle kunna vara att några stycken ”paket” arbetas 
fram. Till exempel ett small, ett medium och ett large. Detta för att möta den varierande 
efterfrågan som finns. Paketen skulle kunna innehålla olika mycket, det minsta paketet kan 
t.ex. vara själva deklarationen medan mellanpaketet kan innehålla OVK och radonmätning 
och i det största paketet skulle det till exempel gå att titta även på elen.  
Beroende på hur det blir med ackreditering av företag kan ÅF t.ex. hålla i de utbildningar som 
krävs för att få bli energiexpert, och kan kanske genom detta göra en större affär. 
 
Jag tror också att det kan vara bra att ta fram någon slags informationsbroschyr som går att 
dela ut till kunder som verkar vara intresserade av denna tjänst. Broschyren bör ge en saklig 
information om vad energideklarationen är, hur den ska gå tillväga och vad ÅF kan erbjuda. 
Jag tror att det är viktigt att ge en rak och tydlig information om energideklarationerna och 
dess innehåll. Allra helst då mycket information kommer att komma från flera håll samtidigt. 
Många företag och organisationer, liknande ÅF, kommer att vilja slå sig in på marknaden för 
energideklarationer och hoppas på att detta ska ge en stor möjlighet att tjäna pengar.  I mina 
intervjuer har jag tyvärr fått intrycket av att det inte kommer att bli lika stort som många tror. 
Detta gör informationen extra viktig.  
 
 
8.1 Fortsatt arbete 
 
För att kunna veta mer detaljerat hur en merförsäljning kan skapas med energideklarationerna 
skulle en större undersökning behöva göras längre fram, när det finns klarare direktiv och 
kunderna har mer insikt i hur det kommer att bli. I dagsläget vet ingen egentligen något utan 
det spekuleras bara. De som jag har intervjuat har inte haft så mycket egna idéer om 
energideklarationerna, dessa kommer nog när deklarationen närmar sig. 
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Ordlista 
 
OVK – Obligatorisk ventilationskontroll 
 
Energiprestanda – Är den mängd av energi som behöver användas för normalt bruk i en 
byggnad under ett år. 
 
Oberoende expert – ”en person, som enligt den föreslagna lagen om energideklaration av 
byggnader och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen är oberoende från sin 
uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i 
byggnader”.32

 
Specialbyggnader – skolor, vårdlokaler m.fl. som är större än 1 000 kvadratmeter 
 
CEN – European Committee for Standardization, är en europeisk standardiseringskommitté 
som upprättar vad som ofta kalas för EU-standarder. 
 
Ackrediterat kontrollorgan – Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt 
europeiska och internationella standarder. Ackrediterade företag och metoder garanterar att 
uppdragen utförs opartiskt och korrekt. Ett ackrediterat kontrollorgan är av SWEDAC 
godkänt och kontrollerat att de är tillräckligt kompetenta för att utföra uppgiften.  
 
BBR – Boverkets byggregler 
 
Incitamentsavtal – Ett incitament avtal innebär att ”morötter”, ett incitament, byggs in i ett 
avtal för att sporra till att göra ett bättre jobb. I ÅF´s fall görs detta genom att de står för 
kostnaden av genomförandet av en viss åtgärd, som betalning tar de sedan ut en del av den 
besparingen som kunden gör under en viss tid.  

                                                           
32 Energideklarationer i Byggnader, proposition 2005/06:145, Faktablad, Miljö och 
samhällsbyggnadsdepartementet, mars 2006 
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