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 Omfattande renoveringsbehov

 Minska energianvändning och klimatpåverkan

 Förbättra livskvalitet/sociala faktorer

 Ekonomiska ramar och mål

 Hur uppnå och balansera dessa behov??

 Systematisk utvärdering av hållbarhet för stöd i 
diskussion och beslut

 Detta projekt: Vidareutveckling och test av verktyg för 
systematisk implementering i renoveringsprocess
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Utmaningar och mål



Behovsanalys: Fokusgrupper med fastighetsägare
 Stora skillnader i hållbarhetsarbete

 Intresse och tryck utifrån för mer genomtänkt hållbarhetsarbete

 Osäkerhet om vad hållbarhet innebär

 Hållbarhet associeras främst med minskad energianvändning

 Ekonomi: Ofta fokus på investering, långsiktighet svårt

 Social hållbarhet: Stor osäkerhet. Vissa aspekter inkluderas, men systematik saknas

 Verktyg störst nytta tidigt i renoveringsprocessen – enkelt viktigare än exakt

Fallstudier Vöfab och Skellefteå
 Genom fallstudier har vi fått återkoppling på funktionalitet och resultatvisning

Verktyg två versioner
 Renobuild Bostad – flerbostadshus och grannskap

 Renobuild Skola – skolbyggnader och skolmiljöer
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Samarbete med fastighetsägare



 Verktyget kan användas av t.ex. fastighetsägare eller konsult

 Jämför alternativ, en eller flera åtgärder

Ekonomi

 Primärt resultat: Livscykelkostnad

 Ange kostnader för investeringar, drift etc.

Miljö

 Primärt resultat: Klimatpåverkan under livscykel
 Även primärenergi
 (Kan visas uppdelat på produktion och användande)

 Ange förändringar i energianvändning och materialanvändning. 
Möjliga åtgärder finns listade.

Socialt

 Primärt resultat: Sammanvägt index

 Svara på frågor om trygghet, säkerhet, hälsa, lycka, social 
sammanhållning och lärandemiljö
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Hur används verktyget?
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Fallstudie: Skola i Växjö



Verktyget
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