
Frågor att diskutera

•

•



Room 1



Room 2

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•



Room 3

Finns det allmänna eller specifika utmaningar som bromsar renoveringstakten i Sverige? Identifiera områden/frågor för samverkan mellan forskare och branschen.
• Nätverk, viktigt att få bra mötesplatser där man kan hitta nya samarbeten  

• Kunskapsöverföring, svårt att få till

• Ont om projektledare, svårt att få till ett bra renoveringsprojekt som krävs mycket planering, man väntar tills man måste stamrenovera. 

• Digitaliserings roll i E2B2, insamling av data för att skapa digitala tvillingar som kan skapa AI för att spara energi. – I vanliga bostäder skulle man kunna skapa digitala 
tvillingar. 

– Ekonomiskt fördelaktigt att kunna arbeta med installationer vid ombyggnad. 

– Stor potential att kunna styra energianvändningen

• Viktigt att arbeta mer med hyresgäster, bevaka sociala aspekter och frågor som är viktiga för hyresgästen(ekonomi bla) 

– Ekonomiska intressen, ovilja att betala mer i hyra har stor påverkan

• Arbetssätt för renovering, viktigt att få fram koncept som implementeras brett.

– Projektledare och bostadsföretag känner inte till/använder ofta sina egna processer. Flytta fokus till Energi tidigt i projekt

– Brist på folk/personal som har god kompetens inom området
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Room 4

Öka renoveringstakten där det behövs och inte i onödan.
Vid renovering: se till att energiåtgärder görs
Vård- och underhållsplan en bra grund för att planera.
Risk för “facelifts” om det inte görs en strategisk och långsiktig plan

• Ur fastighetsägarperspektiv kan den stora informationsmängden vara utmanande: hur ser statusen på beståndet 
egentligen ut?

• BIM i befintligt bestånd en potential
• Byggprocessen inom renovering skulle kunna bli mer kostnadseffektiv (förbättrad samordning)
• Lägre kompetens hos entreprenörer i renovering jämfört med nybyggnad (pga mindre förtjänst?)
• Tillämpning av PBL gör att det är svårt att styra mot energieffektivitet och varsamhet
• Många småhusägare har små ekonomiska incitament till att energieffektivisera
• Svårt att hitta entreprenörer som kan integrera energieffektiva lösningar i renovering av småhus
• Nedskrivningsproblematik: gör det svårt att ekonomiskt motivera investeringar i ej attraktiva lägen

Varsamhetskravet i PBL:
• Vi vet inte hur väl det fungerar
• Många undantag i PBL gör att ärenden ej når kommunen, och tillsyn obefintlig


