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Del 1 - Lägesrapport 
Avser innevarande rapportperiod 
 
 
 

1. Grundinformation  
Projektnamn Ärende-ID 
Plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla 
lokalsamhället 20200242  

 

Stödmottagare Organisationsnummer 
Sustainable Innovation i Sverige AB 556753-4010 

Redovisningsperiod fr.o.m t.o.m Lägesrapport nr. 
2015-09-30 2015-11-30

     

 2 
Projektets startdatum  Projektets slutdatum 
2015-05-01 2015-11-30 
 
 
 
2. Gör en övergripande beskrivning av projektets verksamhet  
Beskriv övergripande vad ni arbetat med i projektet under aktuell redovisningsperiod. 
Redogörelsen bör innehålla beskrivning av : 
- övergripande verksamhet 
- hur ni arbetat mot mål och delmål 
- eventuella avvikelser från projektbeslutet 
- eventuella ändringar 
- hur ni arbetat med horisontella kriterier 
- vilka processer som initierats 
- kommentarer kring eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet.  
 
Projektets kommunikationsarbete har under perioden fortsatt. I syfte att attrahera fler aktörer 
har projektet genomfört en presentation på Länsstyrelsen i Örebro med inbjudna från 
kommunens fastighetsbolag. 
 
Projektet har fortsatt sitt arbete med att kartlägga övriga intresserade kommuner, företag och 
innovationsbolag inom Östra Mellansverige som kan tänkas medverka till konceptualisering av 
projektet och det efterföljande genomförandeprojektet. Kartläggningen beskrivs ingående 
under punkten 12 i slutrapporten nedan. 

Under perioden har projektets andra workshop genomförts. 
Workshopen hölls hos Uppsala Kommun den 9/10 och definierade: 

- Hur energi- och resurseffektiviseringen med utgångspunkt ur konsortiets tillgängliga 
data kan analyseras och beräknas under genomförandefasen 

- En kartläggning av pågående insatser kring framväxt av innovationer och 
innovationsbolag inom områdena bygg, mobilitet och konsumtion som radikalt kan 
minska energi- och resursanvändningen i lokalsamhället 

- Ett utkast till gemensam handlingsplan och ansökan för demonstrationer inom ramen 
av ett genomförandeprojekt. 

Efter sammanställning och kvalitetssäkring av dessa workshops har en handlingsplanen och 
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ansökan för projektets fortsatta arbete mot ett gemensamt genomförandeprojekt förberetts. 
Tyvärr har Enköpings kommun meddelat att de inte aktivt kan delta i ett fortsatt 
genomförandeprojekt med något objekt (renovering eller nybyggnad). Kommunen vill dock 
gärna följa genomförandeprojektet för att skapa argument till en fortsatt intern diskussion i 
frågan. 
 
 
 
 
3. Beskriv genomförda aktiviteter  
Beskriv de aktiviteter och därtill kopplade delaktiviteter som genomförts under aktuell 
redovisningsperiod. Utgå från aktiviteterna som framgår av ert beslut. 
 
Akt. Delakt Aktivitetsbenämning Beskrivning 
☐ ☐ Extern kommunikation och 

resultatspridning 
Projektets kommunikationsarbete har under 
perioden fortsatt. I syfte att attrahera fler 
aktörer har projektet genomfört en 
presentation på Länsstyrelsen i Örebro med 
inbjudna från Örebro och Hällefors kommun.  

☐ ☐ Konsortiebyggande Projektet har fortsatt sitt arbete med att 
kartlägga övriga intresserade kommuner, 
företag och innovationsbolag inom Östra 
Mellansverige som vill medverka till 
konceptualisering av projektet och det 
efterföljande genomförandeprojektet. 

☐ ☐ Transformativa workshops Under perioden har projektets workshop 
genomförts. 
Workshopen hölls med fokus på Uppsala 
Kommuns objekt Hugo Alfvénskolan den 
9/10 och definierade: 

- Hur energi- och 
resurseffektiviseringen med 
utgångspunkt ur konsortiets 
tillgängliga data kan analyseras och 
beräknas under genomförandefasen 

- En kartläggning av pågående insatser 
kring framväxt av innovationer och 
innovationsbolag inom områdena 
bygg, mobilitet och konsumtion som 
radikalt kan minska energi- och 
resursanvändningen i lokalsamhället 

- Ett utkast till gemensam 
handlingsplan och ansökan för 
demonstrationer inom ramen av ett 
genomförandeprojekt. 

Ett liknande arbete genomfördes separat med 
Knivsta Kommun då 
nybyggnadsentreprenaden och transport-/ 
logistiktjänster specificerades. 

☐ ☐ Rapport och förberedelse 
för genomförande 

De båda workshops som genomförts har 
sammanställts. Insamlad kunskap och 
resultat från workshop har kvalitetssäkrats 
via styrgrupp, medverkande aktörer samt 
nyckelpersoner som 
 
En handlingsplan och ansökan till 
genomförandefas har förberetts där även 
Örebro och Hällefors kommun medverkar. 
 

☐ ☐ 
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☐ ☐ 

     

 

     

 
 
 
 
4. Beskriv resultat och utfall underaktuell redovisningsperiod 
Redogör för vilka direkta resultat och utfall som projektet uppnått. Beskriv även kopplingen till 
projektets målsättning och det specifika mål som projektet beviljats stöd inom. 
Tänk på att utfallen på de valda indikatorerna ska redovisas i tabellen under punkt 5. 
 
Förstudien har under perioden undersökt förutsättningarna inom regionen för att öka mängden positiva 
beslut kring plusenergirenoveringar genom att addera värde till dessa renoveringar. I projektet har detta 
skett genom att kartlägga möjligheten att nyttja överskottsenergin från byggnaderna till att minska 
koldioxidutsläppen främst från transporter och öka samverkan mellan transportslag (bilpool, samåkning, 
kollektivtrafik), effektivisera transportlogistiksituationen och minska pendlingstiden genom att 
effektivisera och samordna transporter. I syfte att stödja lokal och regional utveckling och ge 
förutsättningar för att skapa nya innovativa företag som ger ytterligare stöd till jämställdhet, människors 
lika rätt och ickediskrimineringkriterierna har projektet kartlagt de funktioner/ roller som dessa företag 
kan tillföra projektets genomförandefas.  
 
Projektet genomförde en mindre omvärldsbevakning för att analysera viktiga trender för att på bästa sätt 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Utifrån ett bredare samhällsekonomiskt- och 
jämställdhetsperspektiv visade omvärldsbevakning att den snabba samhällsutvecklingen, relaterad till 
automatisering/IT/robotisering är helt central. De exakta siffrorna är inte det viktiga, utan 
storleksordningen och vad allt fler studier visar är att under de kommande 20 åren kan upp till 50% av 
alla arbeten försvinna. Till skillnad från tidigare industriella revolutioner så är det inte heller det mest 
lågkvalificerade och lågbetalda arbetena som är hotade utan en stor del av de administrativa tjänsterna i 
samhället. Se bilden nedan för exempel från rapporten från Oxford universitet ”The Future of work”.1 Hur 
nya arbeten skall skapas för olika grupper i samhället är därför centralt. Även om bara en bråkdel av det 
som dessa studier visar inträffar så står samhället inför en historisk utmaning då det gäller att skapa nya 
arbeten och leverera nya lösningar. Projektet har därför utformat en strategi som möjliggör för så stora 
grupper i samhället som möjligt, avsett utbildning och bakgrund, att kunna bidra till projektet och kunna 
få ett arbete i en process där projektets resultat sprids. SME’s är centrala då det gäller att skapa 
arbetstillfällen och nya lösningar varvid dessa står i centrum för projektet. 
 
Behovet av transformativa lösningar är därmed inte endast nödvändiga för att nå ett lågfossilt samhälle, 
både i Sverige och internationellt, de är också de lösningar som kan generera de arbetstillfällen som 
behövs.. 
 

 
 
Genom ovanstående arbete har projektet resulterat i en ny modell kring renovering och nybyggnad av 
plusenergibyggnader som bidrar till en utveckling av koldioxidsnåla infrastrukturer och energiförsörjning 
och bidrar till minskade koldioxidutsläp, ökad jämlikhet och understödjer ett likarätts- och 
ickediskriminieringsperspektiv. Genom ökad kunskap och kunskapsspridning kan aktiviteterna under det 
efterföljande genomförandeprojektet förväntas resultera i förändrande beteenden och attityder kring 
behovet av en omställning till en mer koldioxidsnål ekonomi. Genomförandeprojektet kommer även att 
vidareutveckla nya affärsmodeller som bidrar till att fler fastigheter byggs och renoveras till 
plusenergistandard med minskade koldioxidutsläpp som följd. 
 
Under perioden har projektet uppfyllt förstudiens projektmål att bygga ett starkt konsortium bestående av 

                                                             
1 http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
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3 - 5 kommuner inom regionen. Uppsala Knivsta och Enköping har medverkat i förstudien och även om 
Enköping tackat nej till att aktivt delta med ett objekt till det efterföljande genomförandeprojektet har 
Örebro och Hällefors kommun valt att ansluta sig. 

I den andra workshop som genomförts diskuterades med utgångspunkt i Uppsala Kommuns objekt Hugo 
Alfvénskolan de detaljerade åtgärder som skall ske inom renoveringsentreprenaden samt tjänster som 
skall skapas för att förvandla förskolan till ett transport- och logistiknav i lokalsamhället. Ett liknande 
arbete genomfördes separat med Knivsta Kommun då nybyggnadsentreprenaden och transport-/ 
logistiktjänster specificerades. 

Projektet har under perioden uppfyllt Förstudiens delmål att: 

- Skapa ett konsortium bland kommuner inom Östra Mellansverige intresserade av att 
konceptualisera projektet kring plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla 
lokalsamhället. Dessa kommuner är Uppsala, Knivsta och Enköpings kommun. 

- Övergripande kartlägga renoveringsbehovet av förskolor/ skolor till plusenergihus inom 
konsortiet och potentialen för tillförsel av lokal energiproduktion. 

- Övergripande kartlägga respektive lokalsamhälles logistiksituation och potential för införande av 
en skräddarsydd logistiknod för att genomföra en strukturell ändring av transportflödena och 
minskning av utsläppen från transporter i stadsdelen. 

- Sätta ramarna för hur energi- och resurseffektiviseringen ur ett nationellt och internationellt 
perspektiv med utgångspunkt ur konsortiets tillgängliga data kan analyseras och beräkna 
genomförandefasen. 

- Kartlägga pågående insatser kring framväxt av nya lösningar och nya innovationsbolag inom 
områdena bygg, mobilitet och konsumtion som radikalt kan minska energi- och 
resursanvändningen i lokalsamhället. - Forma en för konsortiet gemensam handlingsplan och 
ansökan för demonstrationer inom ramen av ett genomförandeprojekt. 

 
 

 
 
5. Beskriv utfall av indikatorer under aktuell redovisningsperiod 
Fyll i samtliga indikatorer och måttenheter i excelfilen i bilaga 1. Utgå från ert beslut om stöd. 
 
 
 
 
 
6. Övriga utfall och/eller goda exempel  
Här kan ni lyfta fram övriga utfall eller goda exempel som skapats inom projektet och som 
knyter an till projektets mål men som inte direkt belyses av indikatorerna. Exempel på detta 
kan vara utveckling av nya varor och tjänster, insatser som bidragit till företags 
konkurrenskraft, särskilt framgångsrika arbetssätt mm. 
 
Både Sustainble Innovation och 21st Century Frontiers har utnyttjat respektive plattformar 
utanför projektbudgeten för att samla in data och etablera kontakter med nyckelaktörer som 
kan bidra vid en genomförandefas.   
 
21st Century Frontiers har bl.a. genomfört möten med ledande logistikföreträdare (inklusive ett 
event vid Greencarriers 15 årsjubileum den 5 september) för att få en bättre bild av vilka 
aktörer och exempel det finns på byggnader som samverkar med transport/logistik-lösningar. 
Ett möte genomfördes också i Peking den 28 augusti hos Chinese Academy of Social Sciences 
då det gäller stöd för entreprenörer i deras ”low-carbon city” arbete. Detta arbete bidrog till att 
identifiera lyckade projekt där olika mindre företag bidragit i hållbara stadsprojekt. Vid detta 
möte undersöktes också olika metoder för att beräkna de positiva bidragen. Ett möte i Delhi 
genomfördes den 29 oktober för att undersöka export/import av smarta lösningar till de 
svenska projekten. Då Indien nyligen tagit ett beslut om att bygga 100 smarta städer så finns en 
stor potentiell marknad för svenska hållbara lösningar. Det är också viktigt att analysera den 
konkurrentsituation som existerar för att optimalt kunna utforma de svenska projekten.  
 
Både arbetet i Kina och Indien fokuserade också på hur låga kostnaderna skall kunna vara för 
att de skall kunna spridas utan subventioner vilket är nödvändigt från ett internationellt 
rättviseperspektiv. Att projektet i Sverige inte fokuserar på den rikaste delen av befolkningen 
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ses ur detta perspektiv som en stor fördel. Den snabba utvecklingen utanför visar också hur 
viktigt det är att inkludera personer i projekten från andra bakgrunder så att internationell 
erfarenhet kan inkluderas och ett rättviseperspektiv integreras i projektets alla delar.     
 
Ett mindre möte genomfördes också i London den 6 november för att diskutera vad som ses 
som best practice och next practice i relation till hållbar stadsbyggnad/planering.   
 
 
 
 
7. Beskriv eventuella bidrag i annat än pengar (privat och offentligt)  
Redogör för vad de olika resurserna har tillfört projektet, exempelvis hur medfinansiärens har 
personal jobbat med periodens aktiviteter.  
 
Läs mer om medfinansiering på Tillväxtverkets webbplats: 
http://eu.tillvaxtverket.se/planera/grundlaggandeforutsattningar/finansieringavprojekt/medfi
nansiering.4.2fb5ad0e14c58098b74e91fc.html 
 
Sustainable Innovations Thomas Sundén och Janine Af Klintberg har under perioden ansvarat 
för projektets administrativa funktioner.  Thomas, Janine, 21 Century Frontiers Dennis Pamlin 
och Madeleine Enarsson har arbetat med framtagande av underlag för att skapa 
förutsättningarna för projektets andra workshop samt att sammanställa och ta fram de underlag 
som krävs för att skapa en modell för projektet och som även ger förutsättningar för den 
handlingsplan kring fortsatt genomförandeprojekt som skapats. Thomas och Janine har även 
arbetat med kommunikationsåtgärder inom projektet genom att sprida information om 
projektet till andra intressenter. Detta har resulterat i en presentation hos Länsstyrelsen i 
Öreboro tillsammans med fastighetsbolag inom Örebro kommun där projektet presenterat sitt 
arbete och planerade ansökan till genomförandeprojekt.  
 
 
 
 
8. Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär  
Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär och kostnaderna kopplade till dessa. 
Läs mer om kostnader av socialfondskaraktär i handboken på Tillväxtverkets webbplats. 
 
http://eu.tillvaxtverket.se/planera/grundlaggandeforutsattningar/sarskildaprojekttyperochakti
viteter/aktiviteteravsocialfondskaraktar.4.2fb5ad0e14c58098b74e26d9.html 
 
Genom att effektivisera familjers vardagliga transport- och logistikbehov skapar projektet 
förutsättningar för en förstärkt jämlikhet inom familjen såväl som mellan samhällets olika 
grupper.  Samtidigt syftar projektet till att genom samåkningstjänster, bilpool och utökad 
kollektivtrafik öka tillgängligheten för transport- och logistiktjänster och därmed skapa bättre 
förutsättningar för att tjänster sker på människors lika villkor och utan diskriminiering. 
Genomgående för projektet, dess transformativa workshops och de ingående kommunernas 
arbete är att denna process sker utifrån ett jämställt, likarätts- och 
ickediskriminieringsperspektiv. Projektet studerar i det löpande arbetet hur dessa 
frågeställningar hanteras i de ingående kommunernas policys i frågan. 
 
 
 
9. Beskriv eventuella aktiviteter som genomförts utanför programområdet  
Beskriv vilka aktiviteter som genomförts utanför programområdet under aktuell 
redovisningsperiod. 
 

    

 
 
 
 
 
10. Beskriv aktiviteter som innehåller de minimis och/eller statsstöd  
Det framgår av beslutet om ert projekt beviljats stöd i form av de minimis eller statsstöd.  
Beskriv endast de aktiviteter som fått denna typ av stöd under aktuell redovisningsperiod 
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Läs mer om statsstöd i handboken på Tillväxtverkets webbplats. 
http://eu.tillvaxtverket.se/planera/grundlaggandeforutsattningar/statsstod.4.727874b114bb71d
3df1e07c5.html 
 

    

 
 
 
 
 
11. Övriga kommentarer 
Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör 
uppmärksammas 
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Del 2 - Slutrapport 
Avser hela projektperioden 
 
 
 
 
12. Sammanfattning av projektet, dess aktiviteter, mål och resultat 
Beskriv de aktiviteter som genomförts under hela projektperioden, hur dessa kopplats till 
målen samt vilka resultat det har lett till. Stäm av gentemot ert beslut. 
 
Konsortiebyggande, kommunikation och resultatspridning 
  
Projektets kommunikationsarbete inleddes med att information kring projektet lades upp på Sustainable 
Innovations webbplats. I syfte att attrahera fler aktörer spreds projektet via mail och telefonsamtal till 
Länsstyrelsen i Örebro, Futurum Fastigheter, Norrköpings, Eskilstunas och Linköpings kommun. 
Samtidigt inleddes kartläggningen av de företag och innovationsbolag inom Östra Mellansverige som 
kan medverka till konceptualisering av projektets idéer kring plusenergiförskolan som logistiknod i det 
koldioxidsnåla lokalsamhället. Projektet har producerat material till webb, en publik projektbeskrivning, 
presentation till tre workshops samt efterföljande protokoll, samtliga med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden logotyp. På Sustainable Innovations kontor och på de båda workshoparna hos 
Uppsala kommun satt även en affisch i A3-format med beskrivning av projektet samt Europeiska 
regionala utvecklingsfonden logotyp uppe. 
  
Transformativa workshops 
  
I inledningen av projektet togs en struktur för transformativa workshops fram inom konsortiet. Denna 
process användes sedan på de tre workshops som ingick i förstudien. Processledning av workshop 1 och 
två gjordes av 21 Century Frontiers och workshop 3 av Sustainable Innovation. Processen utgick från 
nedanstående struktur: 
  
1.      WS1 - Sätta ramar och riktning. Konsortium, tekniska möjligheterna för renovering samt 

logistik-situationen, relevanta mål 
2.      Strukturera och komplettera data. Samla in och strukturera data då det gäller ramar och riktning 
3.      WS 2- Praktiska delar för implementering. Komma överens om gränser för vilka typer av 

lösningar som skall ingå 
4.      Presentationer och möten – Spridning av koncept. Spridning för att hitta ytterligare aktörer till 

ansökan om genomförandeprojekt 
5.      Strukturera och komplettera data. Få utkast till handlingsplanen på plats utifrån de praktiska 

behoven för implementering & process för genomförande 
6.      Slutrapport. Författa slutrapporten 
 
Under dessa transformativa workshops har förstudiens projektmål uppfyllts genom att projektet 
undersökt förutsättningarna inom regionen för att öka mängden positiva beslut kring 
plusenergirenoveringar genom att addera värde till dessa renoveringar. I projektet har detta skett genom 
att kartlägga nyttjandet av överskottsenergin till att minska koldioxidutsläppen från transporter och öka 
samverkan mellan transportslag (bilpool, samåkning, kollektivtrafik), effektivisera 
transportlogistiksituationen och minska pendlingstiden genom att effektivisera och samordna transporter. 
I syfte att stödja lokal och regional utveckling och ge förutsättningar för att skapa nya innovativa företag 
som ger ytterligare stöd till jämställdhet, människors lika rätt och ickediskrimineringkriterierna har 
projektet kartlagt de funktioner/ roller som dessa företag kan tillföra projektets genomförandefas. 
Genom ovanstående arbete har projektet resulterat i en ny modell kring renovering och nybyggnad av 
plusenergibyggnader som bidrar till en utveckling av koldioxidsnåla infrastrukturer och 
energiförsörjning och bidrar till minskade koldioxidutsläp, ökad jämlikhet och understödjer ett likarätts- 
och ickediskriminieringsperspektiv. Genom ökad kunskap och kunskapsspridning kan aktiviteterna 
under det efterföljande genomförandeprojektet förväntas resultera i förändrande beteenden och attityder 
kring behovet av en omställning till en mer koldioxidsnål ekonomi. Genomförandeprojektet kommer 
även att vidareutveckla nya affärsmodeller som bidrar till att fler fastigheter byggs och renoveras till 
plusenergistandard med minskade koldioxidutsläpp som följd. 
  
Under perioden har projektet uppfyllt förstudiens projektmål att bygga ett starkt konsortium bestående av 
3 - 5 kommuner inom regionen. Uppsala, Knivsta och Enköping har medverkat I hela förstudien och 
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Örebro och Hällefors kommun har valt att ansluta sig till det efterföljande genomförandeprojektet. 
De transformativa workshops som genomförts har även resulterat i uppfyllande av projektets delmål 
enligt nedan: 
 
Delmål 1: Övergripande kartlägga renoveringsbehovet av förskolor/ skolor till plusenergihus inom 
konsortiet och potentialen för tillförsel av lokal energiproduktion. 
  
Under den första workshopen presenterade Uppsala, Knivsta och Enköpings kommun sitt 
renoveringsbehov av förskolor/ skolor. 
  
Uppsala kommun 
Inom Uppsala kommun är 80% av kommunens energianvändning knutna till fastigheter. Med en 
snittkostnad för energi (2010) av 150kr/m2/ år. Kommunen har gjort en gedigen genomgång av 
renoveringsbehovet bland kommunens skolor/förskolor och hittat ett 40-tal potentiella projekt som 
behöver större åtgärderunder de närmaste åren. Kommunen och stadsbyggnadsförvaltningen har tittat 
närmare på energieffektiviseringspotentialen inom 25 av dessa skolor/förskolor med fokus på tre 
intervall 10 – 30%, 50% och 100% energieffektivisering. 
  
En av dessa skolor med fokus på 100% energieffektivisering är Hugo Alfvén skolan som ligger i 
Gottsunda. Detta är följaktligen det projekt kommunen vill ta med i det efterföljande 
genomförandeprojektet.  Hugo Alfvén är en förskola byggd 1980 enligt modell som spreds över hela 
Sverige. NCC har tagit fram en energiinventering för förskolan som pekar på att byggnaden går att 
renovera till plusenergistandard. För att beakta klimatpåverkan från renoveringsprocessen skall 
bottenplatta och stomme i största möjliga mån återanvändas och renoveringen ske med fokus på 
klimateffektiva material. 
  
Enköpings kommun 
Fastighetsavdelningen inom Enköpings kommun har ca 275 000 m2 fördelade på 220 objekt och driver 
ca 100 projekt inom renovering och nybyggnation per år och arbetar just nu med en detaljerad 
renoveringskartläggning av beståndet. Kommunen har 20 förskolor omfattande totalt 15 000 m2 som är 
byggda 1940 – 2013. Av dessa är 9 uppvärmda med fjärrvärme och 11 med el. Till detta skall läggas en 
rad eluppvärmda paviljonger. Fastighetsavdelningen beräknar att beståndets värmeförbrukning ligger på 
116 kWh/m2/år och elanvändning 68 kWh/m2/år. Inom området underhåll, energi och miljö sker ett 
utvecklingsprojekt för att avveckla oljepannor. 2009 – 2015 avsattes 50 MSEK varav +27MSEK gick till 
att byta ut oljepannor till mer miljö- och energieffektiva lösningar. 
  
Gällande nybyggnad och renovering arbetar Enköping enligt miljöbyggnad med ett beslut från 
kommunstyrelsen att även bygga enligt Miljöbyggnad silver i nyproduktion. Inom kommunen har tre 
solenergianläggningar installerats. Solvärmepaneler på kommunens utomhusbad och 
solcellsanläggningar på kommunhus och bad. Mellan 2008 – 2014 har energianvändningen minskat med 
6% vilket även gäller för kommunens förskolor. 
  
Enköpings kommun har under projektet listat flera alternativa objekt som ligger för renovering enligt 
miljöbyggnad silver. I ansökan för genomförandeprojektet kommer ett av dessa objekt väljas ut för 
uppgradering till plusenergiförskola med kombinerat logistiknav. 
  
Knivsta kommun 
Knivsta kommun är under expansion och även om kommunen har ett visst renoveringsbehov är det 
underordnat nybyggnationen inom kommunen. Kommunen planerar nyproduktion av 8 avdelningar med 
start hösten 2017, 8 avdelningar med start början 2018 samt ytterligare två anläggningar utan fastställd 
tidplan. I den förstudie som genomförts med fokus på den nya energiobereoende stadsdelen Nydal vill 
Knivsta skapa en demonstrationsfastighet som skulle kunna kombinera plusenergi med logistik- och 
transportlösningar enligt projetkets koncept. 
  
Delmål 2: Övergripande kartlägga respektive lokalsamhälles logistiksituation och potential för 
införande av en skräddarsydd logistiknod för att genomföra en strukturell ändring av 
transportflödena och minskning av utsläppen från transporter i stadsdelen. 
 
Uppsala kommun 
Strukturöversikten för Valsätra och Gottsunda 2013 fastställer biltätheten inom lokalsamhället till 40%. 
Hugo Alfvéns förskola ligger längs den huvudgata som utgör gränsen mellan Gottsunda och Valsätra. 
Vägen förbinder stadsdelarna med Norby i norr och Sunnersta i sydost. Detta gör att transportflödet 
kring förskolan är betydigt högre än i andra delar av lokalsamhället. Närmaste dagligvarubutik ligger ca 
1 km från förskolan längs huvudgatan vilket gör att boende och föräldrar med barn på förskolan kan 
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tänkas nyttja bilen för inköp i anslutning till hämtning/ lämning på förskolan. Det faktum att huvudgatan 
går så pass nära förskolan gör dock att kollektivtrafiken med förbindelser in till centrala Uppsala är nära. 
Samtidigt ger närheten till huvudgatan en fördel för logistik och bilpoolslösningar placerade i anslutning 
till förskolan. 
 
Enköpings kommun 
Biltätheten i Enköping stiger fortlöpande och ligger 2015 på ca 52%. Kommunens näringslivsstruktur 
har gått från verkstadsteknisk produktion mot servicenäring och småföretag. Försvarsmaktens 
ledningsregemente har utvecklats till en högteknologisk garnison med inriktning mot ledningscentrum 
för hela försvaret. Förbättrade kommunikationer i stråket Stockholm–Västerås ger nya förutsättningar för 
inflyttning och boende. Genom närheten till ett antal större städer i Mälarregionen har Enköping lockat 
till sig flera nya logistikföretag. Sammantaget ökar detta succesivt transportflödena inom enköpings 
lokalsamhällen vilket ger utmärkta förutsättningar för projektets koncept. 
 
Knivsta kommun 
Den Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter 2011 som 
Knivsta kommun tagit fram beskriver att biltätheten 2005 var ca 40%. Knivsta kommun har som objekt 
till genomförandeprojektet valt TrähusEtt som är ett koncepthus utvecklat för den nya stadsdelen Nydal. 
Placeringen av TrähusEtt inom stadsdelen är ännu ej fastställd. Sammantaget gör dessa båda parametrar 
att en djupare analys av transportsituationen inom lokalsamhället inte varit möjlig under förstudien. Det 
kan dock sägas att placeringen av TrähusEtt som är den första byggnaden att byggas in den nya 
stadsdelen kommer att vara vägledd av byggnadens funktion som transport- och logistiknav. PostNord 
utgår idag från Uppsala och har två logistiknoder i Knivsta för vidare utdelning. Dessa båda 
logistiknoder kommer inom kort att stängas ner och ersättas av en enklare omlastningscentral vilket ökar 
behovet av en logistiklösning för den nya stadsdelen Nydal. 
Sammantaget ger ovanstående analys en bild av den potential konceptet kan ha vid ett praktiskt 
genomförandeprojekt. Den slutsats projektgruppen drar från analysen är att konceptet borde ha potential 
att minska klimatpåverkan från transport- och logistiktjänster med 10 - 15% inom vart och ett av 
genomförandeprojektets lokalsamhällen. 
 
Delmål 3: Sätta ramarna för hur energi- och resurseffektiviseringen ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv med utgångspunkt ur konsortiets tillgängliga data kan analyseras och 
beräkna genomförandefasen. 
  
Plusenergibyggnad 
Att beräkna energi- och resurseffektivisering för en plusenergirenovering av en förskola, som även 
fungerar som logistiknod och genererar ett överskott av förnybar energi som kan användas bl.a. till 
transportbehov, kräver andra systemgränser och modeller än en vanlig energieffektivisering av en 
byggnad. 
  
För det första så innebär en plusenergibyggnad att arbetet får en positiv påverkan på samhället, inte en 
negativ påverkan som skall hållas så liten som möjligt. Detta är historiskt unik och nästan alla modeller 
och verktyg för att analysera och ranka byggnader utgår fortfarande från att byggnader skall minska sin 
negativa miljö/klimat-påverkan så mycket som möjligt. Att vi nu har möjligheten att bryta igenom 0-
påverkan och leverera byggnader som genererar förnybar energi till övriga samhället skapar nya 
möjligheter. 
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Källa:  Development of energy-saving construction.[1] 
 
Det är bara c:a fem år sedan de första byggnaderna introducerades som är netto-positiva. Beroende på 
hur standards utvecklas så kan vi anta att det i Sverige kring 2020-2025 kommer att utvecklas en 
standard för nya byggnader som även inkluderar riktlinjer och stöd för netto-producerande byggnader. 
Att redan nu stödja lösningar av detta slag ger en möjlighet att ge en ny generation av entreprenörer ett 
försprång på en marknad som kan anta växa fort och som stödjer de mål som antagits nationellt, på EU-
nivå och internationellt.   
  
Olika system för att beräkna plus-energibyggnader finns idag och projektet kommer under 
implementeringsfasen att använda sig av tre kompletterande beräkningar/analyser. Detta för att olika 
grupper har olika prioriteringar, men också för att ett optimalt resultat kräver en balans av dessa tre. 
  
1.     Netto-positiva utsläpp. Byggnaden skall direkt bidra till minskade utsläpp i samhället genom att den 
förnybara energi som exporteras från förskolan under året bidrar till större utsläppsminskningar än vad 
användningen av energi bidrar till. 
  
2.     Netto-positiv energikostnad. Under sin livstid kommer byggnaden att tjäna mer på att sälja energi 
än vad energikostnaderna är.  
  
3.     Netto-positiv energianvändning. Under livstiden (LCA) så skall energianvändningen vara netto-
positiv.  
  
För samtliga områden finns inte bara väl etablerade metodologier, det finns också referensvärden att 
förhålla sig till inom flera områden, inklusive kostnader.[2] 
 

 
  
Att förstå skillnaden i beräkningar och varför de faktiska siffrorna kan säkerställas först då processen för 
att bygga påbörjas illustreras väl i nedanstående jämförelse av en traditionell renovering och en netto-
positiv renovering. Den tidigare är linjär och inkluderar begränsad dialog, den senare är en iterativ 
process som bygger på dialog med ett större antal aktörers som skall optimera sina lösningar tillsammans 
(istället för att bara lägga samman existerande standardlösningar). 
  
Jämförelse mellan traditionell renovering och netto-positiv renovering 
  
Process för traditionell renovering 
Steg 1 – Uppgradering: Uppgradering av byggnad eller utrustning/utrustningfel 
Steg 2 – Anbud från individuella leverantörer: Panna från VVS-leverantör, fönster från 
fönsterleverantör osv. 
Steg 3 – Bestäm vad som ska uppgraderas baserat på kapitalkostnader som krävs för varje 
element 
Steg 4 - Implementera 
  
Process för grundrenovering och renovering till netto-positiva byggnader och integrerade 
(mobilitets-)lösningar 
Steg 1 – Strategi & Planering: Vision + mål  
Steg 2 – Definiera: Välj en definition av plusenergibyggnader: avvägning mellan definitioner 
Steg 3 – Baseline: Dokumentera kostnader för BAU 
Steg 4 – Design och planering av lösningar: Bortom tekniska lösningar 
Steg 5 – Iterativ modellering, design och kostnadsberäkning av energilösningar: 
a)     Vägning av ”levelized costs” mellan effektivitet och förnybara energikällor 
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b)    Nettomätning, ”load leveling” och ”matching generation” 
Steg 6 – Implementering: Infasning av installation och implementering 
Steg 7 – Publicitet: Intern & Extern 
Steg 8 – Användning: Löpande systemdriftsättning, analys av användarbeteende och utvärdering 
 
Till ovanstående analyser tillkommer beräkningar av de dynamiska effekterna av projektet där spridning 
av lösningarna ingår, inom kommunen, inom Sverige och internationellt. I dessa analyser kommer också 
en bredare LCA analys att genomföras där även besparingar relaterade till den underliggande 
infrastrukturen ingår. Då större förändringar sker som bidrar till ett skifte i användande av 
fordon/mobilitet (e.g. från bil och flyg till cykel, bilpool, telearbete och videokonferenser) så minskar 
inte bara de direkta utsläppen från fordonen utan på sikt så minskar också utsläppen från underliggande 
infrastrukturen. Dessa utsläpp är ofta c:a 30%-50% utöver de utsläpp som kommer direkt från fordon. I 
dessa ytterligare utsläpp ingår allt från utsläpp under utvinnandet av fossila bränslen till utsläppen som 
byggande och underhåll av vägar och parkeringsplatser kräver.  
 
Ytterligare ett område med stor potential är att genomföra en renovering som stödjer multifunktionalitet 
och optimalt utnyttjande. Då en förskola ofta står tom efter 17.00 så finns möjligheter att utnyttja vissa 
delar, eller hela förskolan, för andra verksamheter. Då behovet av förskolor också fluktuerar är det också 
lämpligt att göra det möjligt att renovera förskolan så att den enkelt kan användas för annan verksamhet 
framöver. Denna typ av koordinerat utnyttjande har stor potential att bidra till signifikanta 
utsläppsminskningar samt även ge viktiga sociala bidrag genom att ge olika grupper tillgång till lokaler. 
Ny teknik gör det enklare än tidigare att dela lokaler då ansvarsfördelning och användande kan 
övervakas av smart IT-teknik. Detta ingår allt från smarta nyckel lås som kan öppnas med 
mobiltelefoner, till funktioners som gör det möjligt för ungdomar att se vart det finns lediga lokaler att 
repa i.  
 
För en stad som skall nå de långsiktiga klimatmålen som finns, samt driva på en ny generation av 
entreprenörer så är det viktigt att analysera och beräkna bidragen till alla relevanta utsläppsminskningar.  
 
Logistiknod 
Att en byggnad även fungerar som logistiknod innebär en rad nya möjligheter, men är också en relativt 
ny företeelse som endast ett mindre antal projekt har genomfört. Då det gäller att göra detta för en 
renovering av en förskola så är det inte något som förstudien kunnat identifiera. 
  
För att beräkna effekterna av förskolan som logistiknod så planeras följande beräkningar/analyser, som 
kompletterar beräkningarna ovan under plusenergibyggnad.. 
 
1.     Netto-positiva utsläpp från direkt mobilitet. Byggnaden skall direkt bidra till minskade utsläpp från 
mobilitet relaterat till förskolans direkta och indirekta behov. I direkta transporter ingår transporter till 
och från förskolan av personal och barn, samt mat och andra varor som använda. I de indirekta behoven 
ingår transporter vidare till arbete och inhandlande av mat som föräldrar till barnen genomför i 
anslutning till lämnande och hämtande, detta är utsläpp som kan minskas både genom att tillhandahålla 
förnybar energi till dessa och genom att genomföra dessa mer effektivt. 
2.     Netto-positiv kostnad för mobilitet. Under sin livstid så kommer byggnaden att tjäna mer på att 
bidra till hållbar mobilitet än vad kostnaden för mobilitet är inom strategiskt utvalda områden (t.ex. 
föräldrarnas pendling, leverans av nyckelvaror till förskolan, och/eller transport av mat). 
  
Beräkningar bortom plusenergihus och logistiknoders direkta och indirekta klimat och 
ekonomiska vinster[4] 
Vid större systemförändringar, som då en byggnad går från att vara en belastning till att vara en positiv 
tillgång då det gäller miljöpåverkan, och då perspektivet vidgas från att bara inkludera byggnaden till att 
också inkludera mobilitet, så blir även andra miljö/klimat och ekonomiska vinster viktiga. Nedan är en 
initial översikt kopierat från ett projekt med en netto-positiv byggnad (till detta skall läggas aspekter som 
rör mobilitet där buller, luftföroreningar, trängsel, innovationsmöjligheter, etc. behöver adderas). 
  
Kriterier för beslutsfattande och värde bortom energieffektivisering som kan stödja projektet är viktigt i 
ett netto-positivt projekt eftersom det skall vara kostnadseffektivt. Implementeringen behöver därför 
kunna argumentera för vissa initiala kostnader liksom engagemang från aktörer som vanligtvis inte 
bidrar till denna typ av projekt. Följande värden bortom energieffektivisering har undersökts under 
förstudien: 
1. Vattenbesparingar, hantering, försäkring och andra kostnader relaterade till byggandet. 
2. Ökad tillfredställelse hos användarna som kommer utnyttja byggnaderna, t.ex. inspiration, hälsa och 
produktivitet. 
3. Förbättrat rykte och möjlighet att attrahera ledande aktörer. 
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4. Förbättrad energisäkerhet (stabilitet och kostnad) 
5. Minska risken att byggnaden blir funktionsmässigt omodern genom ökad flexibilitet 
6. Möjligheter till inkomstkällor från energi, mat och andra lösningar (som tvätt-och mat-tjänster) 
  
Dessa faktorer som på engeska kallas ”Value Beyond Energy Cost Savings (VBECS)” är enligt 
preliminära uppskattningar  signifikanta. 
  
Delmål 4: Kartlägga pågående insatser kring framväxt av nya lösningar och nya innovationsbolag 
inom områdena bygg, mobilitet och konsumtion som radikalt kan minska energi- och 
resursanvändningen i lokalsamhället. 
Detta projekt syftar till att ta ett helhetsgrepp och integrera lösningar på nya sätt för att på så sätt nyttja 
skolans centrala funktion i samhället och stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi flera sektorer.  
 
Förskolans roll i det hållbara samhället är övergripande fokus för projektet och den nettopositiva 
byggnaden är en grundsten i detta arbete. Lösningen nedan inkluderar funktioner för byggnaden i sig, 
men även service-baserade lösningar inom områden som mobilitet, mat, hållbar pedagogik, hållbara 
livsstilar mm. 
 
Kartläggning av implementerade/pågående liknande projekt 
Det finns redan idag ett antal framgångsrika exempel, i Sverige och internationellt, på projekt där 
renovering och nybyggnation av förskolor/skolor (och byggnader generellt) till plusenergi- och 
passivhus-standard har genomförts. Fraunhofer Institute har identifierat mer än 400 forskningsprojekt 
och mer än 250 pilotprojekt världen över som fokuserar på energieffektivisering av byggnader och 
skolor. Detta projekt har även inspirerats av ett flertal projekt där netto-positiva byggnader stödjer smarta 
transportsystem. Lösningar som plusenergibyggnader och smarta mobilitetslösningar finns och är redan 
väl beprövade, men få initiativ har ännu tagit ett helhetsgrepp och integrerat dessa lösningar. Detta 
projekt är utifrån de data som här kunnat identifieras det första i Sverige av sitt slag där fokus är på 
renovering av förskola till plusenergistandard och integrering av mobilitetslösningar. 
  
Renovering och nybyggnation av framtidens förskolor/skolor 
Det finns en rad exempel på projekt för att renovera specifikt skolor till plusenergi-standard. 
Framstående exempel är bl.a. Solitude-gymnasium i Stuttgart (färdigställd 2014 och del av ett stort 
forskningsprojekt lett av Fraunhofer Institute kallat School of the Future inom ramen för EU:s ”7th 
Framework Program”), Detmold Vocational College (färdigställt 2015), och Rainbach Secondary School 
i Rainbarch (färdigställt 2013), för att nämna några. Det finns även ett flertal goda exempel på 
renovering av skolor för energieffektivisering i länder som Danmark, Italien och Norge. 
  
Större delen av de projekt som genomförts inom området har dock framför allt fokuserat på 
nybyggnation av förskolor, i första hand för att göra dem mer energieffektiva eller för att uppnå 
certifiering för nollenergihus/passivhus, men även för att nå plusenergistandard. Ledande exempel är 
bl.a. Sandy Grove Middle School (Lumber Bridge, USA), Discovery elementary school (Virginia, USA), 
Capriva del Friuli (Italien) och Storžek Kindergarten (Slovenien). 
  
Även i Sverige har fokus hittills framför allt varit på nybyggnation av förskolor som designats för att 
uppnå passivhus certifiering. Ett flertal sådana skolor har byggts runt om i landet, från Umeå och 
Skellefteå i norr till Åkersberga, Huddinge, och Karlstad i söder, för att nämna några orter. I denna 
kartläggning har dock ännu inget projekt i Sverige identifierats där en förskola renoverats till plus-
energi- eller passivhus-standard. Med tanke på att 9 av 10 nuvarande byggnader fortfarande kommer att 
finnas och användas inom EU, och EU beslutat att utsläppen skall minska med 90-95% till 2050 jämfört 
med 1990-års nivå, är det av största vikt att framgångsrik renovering kan genomföras.  
 
Som nämnts ovan så finns redan idag ett mycket stort antal framgångsrika exempel, i Sverige och 
internationellt, på projekt där renovering och nybyggnation av förskolor/skolor (och byggnader 
generellt) till plusenergi- och passivhus-standard har genomförts.  Detta projekt är utifrån de data som 
här kunnat identifieras det första i Sverige av sitt slag där fokus är på renovering av förskola till 
plusenergistandard och integrering av mobilitetslösningar. 
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Integrerade lösningar 
I många av de projekt som identifierats i denna kartläggning har ambitionen även varit att integrera 
hållbarhet i pedagogiken, framför allt genom visualisering av energigenerering och konsumtion. Utöver 
det har fokus mestadels varit på byggnadstekniska lösningar. 
  
Det finns dock ett flertal intressanta projekt där nettopositiva byggnader stödjer smarta transportsystem. 
   
Smart logistik: 
·      Sverige: Kids2Home (leverans av matlådor, skjuts av barn) 
·      Sverige: Ubigo (integrerade mobilitetslösningar) 
  
Cykling: 
·      Internationellt: Sandy Grove Middle School, Bullitt Center (cykelparkering/verkstad/dusch) 
  
Smarta energisystemlösningar: 
·      Internationellt: Honda Smart Home, Bullitt Center (ladda bilen i byggnaden), Sandy Grove Middle 
School (laddstolpar för att ladda elbilar) 
  
Renovering av förskola till nettopositiv byggnad/logistik-nod 
I skärningspunkten mellan förskola/skolan och familjens transport- och logistikbehov öppnas ett möjligt 
skifte från enskilda transporter baserat på personbilar till samordnad service med fokus på behov och 
mobilitet, vars framväxt också kan driva fram nya innovationsbolag. 
   
Kartläggningen av liknande projekt visar att de enskilda delarna som krävs redan finns. Dock är det bara 
några få som finns som integrerade lösningar och det finns således ett stort utrymme för mindre 
entreprenörer inom detta område.  
 
Smart byggnad (skal och innehåll): 
·      Plusenergibyggnad som kan generera överskottsenergi med hjälp av förnybar energi 
·      Energilagring 
·      Energieffektivt skal (värme, vatten, kyle, etc.) 
·      Energieffektiva lösningar (för matlagning, tvätt, etc) 
·      Lösningar för multifunktionell användning av ytorna i lokalerna 
 
  
Smart logistik-service samordning: 
·      Mobilitetspool (inklusive eldrivna cyklar och lådcyklar, bilar). El-cyklelpooler kan göra det enklare 
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för föräldrar att cykla vidare, istället för att fortsätta med bilen. Dessa laddas vid förskolan så de alltid är 
redo att användas. Samtidigt ger också förskolan/skolan, via laddstolpar, möjligheten för föräldrarna att 
ladda sina elbilar. 
·      Matlådor + matkassar: Smart logistiksamordning då matkassar, eller färdig mat, levereras till 
förskolan så att föräldrar slipper åka (ofta med bil) för att handla efter barnen hämtats upp. Då resor för 
att handla mat är en stor anledning till privat bilägande och att bil används vi pendlande finns stora 
möjligheter till effektivitet och att utveckla nya lösningar. 
·      Urban farming: Lösningar som gör det möjligt att tillfredsställa en del av nutritionsbehovet, och 
skapa möjlighet till intressanta pedagogiska möjligheter.  
·      Smarta web/mobillösningar går det också möjligt att samordna resande på bättre sätt. Genom att 
förskolan/skolan är en plats där många känner varandra så är möjligheterna till delar åkande (car sharing) 
stora. 
·      Virtuell mobilitet för att sprida lösningar (kan även användas på kvällar och heller av vuxna som 
skulle kunna jobba där) 
·      Drönare för att leverera specifika varor som t.ex. läkemedel. Ett område som är väldigt nytt, men 
där det finns utrymme att ge nya aktörer möjlighet att pröva nya lösningar.  
·      Multifunktionsanvändning av lokaler ytor, allt från kvällsfik och plats för som minskar behovet av 
fysiska transporter. 
·      Tvättservice för att uppnå skalfördelar/energieffektisering och frigöra tid i barnfamiljer 
 
Smart kommunikation/ IoT lösningar: 
·      Virtuell mobilitet för att sprida lösningar (kan även användas på kvällar och heller av vuxna som 
skulle kunna jobba där) 
·      Drönare för att leverera specifika varor som t.ex. läkemedel. Ett område som är väldigt nytt, men 
där det finns utrymme att ge nya aktörer möjlighet att pröva nya lösningar.  
 
Under arbetet har följande sju kluster, med ledande svenska entreprenörer, identifierats kring 
nyckelfunktioner med stor tillväxtpotential och som kan bidra till världsledande lösningar för 
transformativa lågfossila lösningar. Dessa kluster kommer utvecklas iterativt under nästa fas: 
 
1. Nettoproduktion av förnybar el från byggnader 
Detta kräver samarbete mellan företaget som planerar renoveringen/byggandet och övriga som bidrar 
med delar som bidrar till energieffektivisering och energigenerering. Särskilt fokus kommer vara på hur 
samordningen skall ske då det gäller den del av energin som kommer bidra till minskningar utanför 
byggnadens traditionella systemgränser. Denna verksamhet behöver också framtidssäkras för annan 
energiproduktion (som bättre solceller eller mikrovindkraftverk) och andra med energieffektiva 
lösningar (som effektivare isolering och smartare styrsystem) så att inte nuvarande lösningar innebär en 
fastlåsning. 
 
2. Parkering och sol-laddning av fordon 
Detta kräver samordning av leverantörer av fordon (fokus på cyklar och andra eldrivna fordon) och en 
plats/ett system för dessa att laddas. För att göra detta användarvänligt är det viktigt att kunna integrera 
det med möjlighet att hyra/samåka i nuvarande lösningar, inklusive bilpooler. Detta kräver även 
samordning med övriga som tillhandahåller lösningar (t.ex. rena kläder och måltider/mat). Denna 
verksamhet behöver också framtidssäkras för andra bränslen (som vätgas) och andra transportsätt (som 
droner) så att inte nuvarande lösningar innebär en fastlåsning. 
 
3. Samleverans av varor som t.ex. mat, tvätt och uthyrning av funktioner 
Detta kräver samordning med de som bygger för att ytor skall kunna finnas för dessa funktioner. Det 
kräver också samordning så att minskade transporter till och från förskolor garanteras. Optimering skall 
sker så att verksamheten kan bedrivas så säkert som möjligt och att behoven som användarna är 
långsiktigt hållbara. Detta kräver också analyser som går bortom hur verksamhet i olika byggnader oftast 
analyserats (isolerat från övriga funktioner i samhället).  
 
4. Multifunktionella ytor 
Detta för att alla byggnader, renoverande och nybyggda, skall kunna användas så effektivt som möjligt 
under dygnets alla timmar och även över hela byggnadens livstid. Detta innebär både att möjligheten 
skall finnas parallellt för nya typer av verksamheter i existerande verksamhet (som uthyrande av verktyg, 
säljande av matkassar och tvätt tjänster) och helt andra verksamheter då verksamheten inte är aktiv (som 
fritidsverksamhet och videokonferenser på kvällstid). 
 
5. Hållbar mat 
Detta kräver samordning vid planerandet så att ytor inte bara möjliggörs för matproduktion utan att de 
pedagogiska möjligheterna också optimeras. Det kräver också en samordning med arbetet för att säkra 
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den hållbara logistiken. På detta sätt kan både lösningar som bygger på urban odling och leverans av 
matkassar/matlådor möjliggöras.  
 
6.  Visualisering 
Detta kräver i princip bara att byggnaden är uppkopplad och har möjlighet att visuellt presentera olika 
saker på ett attraktivt och icke störande sätt. Detta kluster är en del som möjliggörs av det faktum att 
samhällets olika delar, personer och saker, blir allt mer sammankopplade och genererar allt mer data. 
Förutom att detta ger unika möjligheter att kommunicera en verksamhets positiva bidrag så ger det också 
helt nya möjligheter att bedriva verksamheter som förskolor. Detta inkluderar t.ex. musikupplevelser där 
olika projekt ger barn möjlighet att uppleva musik från hela världen. Det inkluderar också möjligheten 
till ”globala utflykter” där barn kan få uppleva andra delar av världen på olika sätt.   
 
7. Kontinuerlig uppföljning  
Detta kluster är relaterat till 6. Visualisering är också frågan om mätbara resultat och uppföljning. Ny 
teknik ger unika möjligheter att följa upp projektet i realtid från ett tidigt skede. Det ger också 
möjligheten att följa en mångfald av indikatorer för att kunna optimera utfallet. Slutligen gör det utfallet 
mer transparent och gör att teoretiska siffor och initiala optimeringar blir mindre viktiga än faktiska 
resultat och pågående verksamhet. Detta kräver att alla deltagare i projektet inte bara levererar lösningar 
som tillhanda håller data kontinuerligt utan också håller en standard på rapporteringen som gör att data 
från olika delar kan användas tillsammans.  
 
Kartläggning av exempel på innovationsbolag som kan ingå i arbetet att utveckla detaljerade 
klusterlösningar: 
 
Byggnadstekniska lösningar: 
Varmvattencirkulation 3Eflow (vacumsystem för att minska energikostnaden av varmvattencirkulation 
och samtidigt öka komforten av rätt varm/kallvatten direkt) 
Vakumisloering VaQtec (nya innovativa former av isolationsmaterial) 
Hållbart trä: Organoclick (Funktionellt trä) 
Lokal Kraftvärme Inresol (Pelletsvärmepanna med Steralingmotor) 
Energieffektivisering Rehact (Effektiv distribution av energi mellan uppvärmning, 
varmvattenproduktion, ventilation och kylning) 
Värmeåtervinning IV Produkt (värmeåtervinning) 
Vatten /avloppsåtervinning Orbital systems (innovativ vatten- och värmeåtervinning) 
Solel/ solceller/solvärme/kyla Energilager Viessmann, Ferroamp, Climatewell, Absolicon, Optistring 
(innovativa lösningar för lokal solel/värmeproduktion i kombination med energilager). Detta inkluderar 
även möjliga cykelskydd med solceller. 
Logistikservice Postnord, DHL, Matternet  
 
Transportlösningar: 
Bilpool: Sunfleet  
Eldrivna lådcyklar: Cargobike (ingår redan i Sunfleets bilpool)  
Eldrivna cyklar: Ecoride (ingår i innovationskluster med Sustainable Innovation och Elcykelkontoret 
som ska främja elcykel-pendling) 
El-laddning: Solelia, Liros, Chargestorm (flexibla laddlösningar). 
 
Logistik- och delningslösningar: 
Mobilapplikationsutvecklare: Turning point, Amazing Applications (smarta mobilapplikationer kan 
t.ex. tillhandahålla smidiga bokningssystem, sätt att sprida lösningar som t.ex mappar med vegetariska 
recept) 
Matkasseföretag: Ecoviva (hemleverans av ekologiska (vegetariska) matkassar), Gröna Kassen (100% 
vegetariskt och 90% ekologiskt), Framtidens mat (ekologiskt, närodlat, vegetariskt), Mathem 
(vegetariska matkassar) 
Urban odling: Concrete Farming, Boodla, Heliospectra, Plantagon   
Multifunktionella ytor/co-sharing: Rumba (möjliggör t.ex. flexibla pop-up "möteslokaler"), Compact 
Living Store, Coffice, Hoffice (Christofer Grandin Franzen), Guerilla Office 
Toolpool: lärnhandlare/verktygshandlare i Uppsala? 
Tvättservice: Knycer + Ciffen Arkitektur & Design 
Flexibelt arbete/virtuell mobilitet: Compodium, Skiptrip. Båda erbjuder högkvalitativa 
videokonferenslösningar. 
Hållbar pedagogik: Christian Wilke (arkitekt) 
Kommunikationsbyrå: T.ex. Rabash, The Fan Club (Enligt flera entreprenörer är det viktigt att 
paketera och kommunicera helhetskonceptet och att göra det så tidigt som möjligt i processen, så att det 
blir tydligt och enkelt för både kunder och samarbetspartners att se hur de olika delarna hänger ihop). 
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Smart utvärdering/visualisering/IoT: 
Grundläggande infrastruktur: TeliaSonera/Ericsson för att kunna hantera data och säkra nödvändig och 
stabil bandbredd. 
Datainsamling och styrning: Validér och Powel, Climacheck, H&D Wireless. System för att på olika sätt 
samla in data från byggnaderna och omgivande relevant data. 
Visualisering/kalkylering: Frontwalker, Funka. Plattformar för att analysera och presentera data på ett 
sätt som gör det möjligt att agera utifrån.  
Algoritmutveckling: Gavagai, KTH CESC 
 
Delmål 5: Forma en för konsortiet gemensam handlingsplan och ansökan för demonstrationer 
inom ramen av ett genomförandeprojekt. 
  
Under förstudien har projektgruppen format en gemensam handlingsplan för demonstrationer inom 
ramen för ett genomförandeprojekt. Målsättningen är att gruppen Uppsala och Knivsta kan kompletteras 
upp med en nybyggnation av förskola I Hällefors kommun samt en renovering av en förskola I Örebro 
kommun. 
  
Handlingsplanen bygger på syftet att tillföra värden vid renovering och nybyggnad av byggnader till 
plusenergi genom att nyttja energiproduktionen för att utveckla lokala transport-/ logistiknoder som 
servar föräldrars och boendes mobilitetsbehov i lokalsamhället genom att utveckla de tjänster och den 
funktionalitet som kan minimera energi- och transportutnyttjandet i fastigheten och lokalsamhället. 
  
Handlingsplanen grundar sig därför i ett fokus på fyra perspektiv: 
  
•     Fastighetsperspektivet: innefattar effektivisering och samordning av klimatskal, ventilation, värme, 

belysning, återvinning samt lokal energiproduktion, logistik och samnyttjandefunktioner som 
kopplas samman med en systemövergripande drift, styrning och övervakning och skapar en 
plusenergifastighet med logistik och samnyttjandefunktionalitet. 

•     Mobilitetsperspektivet: Utforskar hur lokala transportmönster relaterade till de aktuella 
byggnaderna kan förändras i hållbar riktning och bättre synkroniseras med stadens övriga 
flöden. 

•     Användarperspektivet: siktar på att få till stånd en hållbar beteendeförändring hos olika grupper av 
användare relaterade till projekten. Fokus på logistik- och samnyttjandefunktioner samt att 
fastighetens olika förbrukningsparametrar åskådliggöras för olika användare. 

•     Samhällsperspektivet: Utforskar byggnadens roll i lokalsamhället, bl.a. hur den producerade (solel, 
solvärme) och förbrukade energin (el, fjärrvärme) kan nyttjas till att minska logistik och 
transporter, samt bidra till en smartare stad. Särskilt möjligheter för stöd till transformativa 
lösningar (mer än marginella förbättringar) kommer att undersökas, liksom hur projektet kan 
bidra till andra samhällsmål som t.ex. export av hållbara lösningar och ökad transparens då 
det gäller data i relation till IoT. 

  
Ovanstående resonemang definierar genomförandeprojektets målsättning till att projektet minst skall 
medföra en 10% minskning av koldioxidutsläpp från transporter samt minst 100% energieffektivisering 
av projektets renoverade fastigheter. I nybyggnation är målsättningen även att minska klimatpåverkan 
från byggprocessen med  minst30%. På sikt är syftet att projektet är netto-positivt då det gäller 
klimatpåverkan och därmed exporterar hållbara energilösningar, både lokalt och utanför kommunens 
gränser. Syftet är också att låta dessa projekt bidra till hållbara produktions- och konsumtionsmönster. 
Arbetet med indikatorer kommer följa arbetet med att utforma dessa för FNs nyantagna hållbarhets mål 
som kommer att specificeras under 2016.  
  
Genomförandet av projektet baseras därmed på den övergripande målsättningen att inom att antal 
kommuner utprova koncept för renovering och nybyggnad av plushus med trä- och betongstomme, hög 
flexibilitet/ demonterbarhet, kretsloppslösningar och funktionalitet som energi- och 
resursförsörjningsnav för att minimera klimatpåverkan ur ett LCA perspektiv på byggnads- och 
stadsdelsnivå. Målsättningen är vidare att inom samtliga pilotinstallationer aktivera lokala innovations- 
och näringslivsaktörer för att skapa nya affärsmodeller, arbetsgivare och arbetstillfällen. 
  
Målet med projektet definieras därmed till: 
·    Att med stöd av olika verktyg, bl.a. MODEO ((KTH, Fraunhofer Ibp och Aalto University) och LCA 

optimera byggnaderna så de inte bara uppnår låg energianvändning, klimatpåverkan och 
livscykelkostnad, utan även kan ha en netto-positiv påverkan.  

·    Vid projektavslut kunna uppvisa en effektiviseringsgrad mot traditionella byggnads- och 
stadsutvecklingsprojekt av minst 20% effektivisering i bygg-/ renoveringsfasen motsvarande 70 kg 
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Co2/m2, 100+% effektivisering i driftsfasen motsvarande en besparing av 2 750 kWh/m2 eller 200 kg 
Co2/m2 över driftsfasen på 50 år samt 20% effektivisering i transport- och logistikfrågor inom de 
fem lokalsamhällena motsvarande 0,2 ton Co2/invånare/år. Till detta kommer det besparingar som 
sker på grund av export av hållbar energi tillsamhället och positiva bidrag till hållbar 
logistik/mobilitet, samt spridande av hållbara livsstilar.  

·    Ta fram en åtgärdskatalog med goda exempel baserade på de tekniker, system, tjänster som prövats 
och utvärderats i projektet för att sprida resultat till relevanta målgrupper, främst andra kommuner, 
bygg- och byggnadsbolag. Projektet kommer utformas utifrån ambitionen att minskningarna i de 
enskilda projekten skall spridas så att de besparingar som görs multipliceras med 1000. Något som 
är fullt möjligt om en minde del av liknande byggnader och projekt också blir netto-positiva.  

·    Skapa en strategi som tillsammans med åtgärdskatalogen ger stöd till att fastställa målsättningar kring 
ett minskat klimatavtryck och ekologiskt fotavtryck från byggprocess, transport- och 
logistikområdet samt från byggnadernas drift inom berörda lokalsamhällen tom 2030. 

·    Ta emot minst 10 studiebesöksgrupper för att möta den externa efterfrågan som finns för den kunskap 
som tas fram i projektet. 

·    Bli inbjudna till minst 10 konferenser och möten för att berätta och sprida erfarenheterna från 
projektet. Av dessa skall minst hälften vara internationella.  

·    Sammanställa och sprida resultat och erfarenheter till andra kommuner och kravställare i Sverige, 
Norden och intresserade internationella aktörer, t.ex. vänkommuner, genom seminarier/studiebesök, 
publikationer i form av åtgärdskatalog och slutrapport samt vid relevanta konferenser och artiklar i 
branschpress. 

 
I slutrapporten för projektet ska potential för minskning av klimatavtryck, energi- och 
resurseffektivisering, som kunnat bedömas eller mätas i projektet, redovisas i KWh och CO2e. Inkomster 
från export av lösningar kommer också att uppskattas liksom nyanställningar, med särskilt fokus på 
SME. 
  
Genomförandefasen 
Genomförandet av projektet planeras ske under totalt 35 månader med preliminär start i Q1 2016 och 
projektavslut i Q4 2018. 
  
Arbetspaket 1 Projektledning 
·    Koordinering, via kontinuerliga projektmöten och styrgrupp 
·    Arbetet drivs enligt projektplan med tydliga leveranser i form av delrapporter och slutrapport 
·    Löpande kvalitetssäkring i samband med kvartalsvisa styrgruppsmöten. 
  
Arbetspaket 2: Systemstudie, projektering 
·    Transformativa workshops för vidareutveckling av vision, mål, strategi samt vidare planering av 

tekniska lösningar, tjänster och affärsmodeller. Iterativ modellering , design och kostnadsberäkning 
av innovativa lösningar. 

·    Systemstudie över den aktuella byggnadens roll i stadsdelen inkluderande rollfördelning gällande 
investeringar, drift och ägande. 

·    Identifiering av innovativa tekniker/ system/ tjänster för pilotstudier 
· Kostnads-/ intäktsanalyser, LCC-kalkyler med kostnadskänslighetsanalyser över tid, 

primärenergianvändning, LCA-analys, CO2e-utsläpp, användbarhet, storlek av yta kopplad till 
energiproduktion och lagring, behövs särskilda kontrakt/avtal för att få energisystemet att fungera 
samt innovationsgrad. 

  
Arbetspaket 3 Entreprenad 
·    Upphandling och entreprenad för Renovering och nybygge av fem pilotinstallationer 
  
Arbetspaket 4 Utvärdering 
·    Transformativa workshops inklusive följeforskning av beteenden kring projektet och utvecklingen/ 

nyttjandet av dess tjänster. 
·    Kontinuerlig mätning av byggnadens energiprestanda och vidare påverkan under projektets gång. 

Genom utnyttjande av de lösningar som nu utvecklas under IoT så kommer möjligheterna till 
mätande och visualisering i realtid att eftersträvas. Sammanställning av resultat och utvärdering för 
optimering av byggnadens systemfunktionalitet samt en analys av byggnadens klimatpåverkan ur ett 
LCA perspektiv. 

·    Systemoptimeringsstudie inkluderande metodik och planering av utvärdering i form av en 
uppföljningsmall på stadsdelsnivå med avseende på energiteknik (funktion, effektivisering) 
ekonomi ur ett systemperspektiv. Sammanställning av slutsatser inkl. vilka anpassningar av 
koncepten som bör göras innan en större implementering sker. Detta kan bl.a. ske med MODEO. 
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Arbetspaket 5 Dokumentation och resultatspridning 
·    Seminarier inkl. studiebesök för målgruppen kommuner, byggnadsbolag genomförs under projektets 

gång 
·    Åtgärdskatalog där de olika koncepten presenteras i detalj, inklusive ekonomisk utvärdering (LCC-

kalkyler) och värdefulla erfarenheter från praktisk tillämpning. 
·    Slutrapport inkl presentation vid lämpliga seminarier/konferenser 
  
Projektets organisation kommer att bestå av en styrgrupp (med representanter för resp. projektpart), 
projektledning från Sustainable innovation och delprojekt med sina respektive delprojektledare. Inom 
respektive delprojekt kommer arbetet i hög grad ske tvärfunktionellt med medverkan från projektets 
olika parter. Detta för att få ett maximalt lärande mellan de olika verksamheterna. 
  
[1] http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/events/High-Performance-
Buildings-June-
2013/Papers/session1/12_pap_erhorn_the_age_of_positive_energy_buildings_has_come.pdf 
  
[2] http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/events/High-Performance-
Buildings-June-
2013/Papers/session1/12_pap_erhorn_the_age_of_positive_energy_buildings_has_come.pdf 
  
[3] http://www.hondasmarthome.com/ 
[4] http://www.institutebe.com/InstituteBE/media/Library/Resources/Green%20Buildings/Reinventing-
Existing-Buildings-8-Steps-to-Net-Zero-Energy_JCI-RMI.pdf 
 
 
 
 
13. Kommentera det slutliga utfallet av indikatorerna 
Jämför ackumulerat utfall mot målvärde (se punkt 5 ovan) och kommentera eventuella 
avvikelser samt vilka lärdomar ni har dragit av detta. 
 
I den förstudie som genomförts har vi inte haft krav på uppföljning av målindikatorer. I det 
planerade genomförandeprojektet är målsättningen att minska utsläppen av växthusgaser från 
transport/logistik-relaterade behov i lokalsamhället med 10%, Minska netto-
energianvändningen per m2 med 100% samt minska klimatpåverkan från byggprocessen i 
renovering och nybyggnation med 30%. Till detta kommer bidragen då lösningarna i projektet 
används i andra delar av kommunen och exporteras, dessa beräknas preliminärt vara 100 
gånger större än de direkta besparingarna. 
 
 
 
14. Beskriv hur ni arbetat med att sprida projektets resultat 
Beskriv större informationsinsatser som utförts i samband med projektavslutet, projektets 
eventuella resultat samt hur EU:s medverkan har synliggjorts. Bilägg gärna eventuella 
utvärderingsrapporter. 
 
Under projektets avslutande fas har spridning av konceptet gjorts genom en workshop hos 
Länsstyrelsen I Örebro. Detta I första hand för att hitta ytterligare aktörer till ansökan om 
genomförandeprojekt men även I spridningshänseende. Efter projektavslut I januari 2016 
planeras en större workshop med bredare inbjudan till kommuner inom Östra mellansverige I 
syfte att sprida information om projektet och attrahera fler parter till genomförandeprojektet. 
 
Genomgående för projektets kommunikations- och spridningsarbete har varit att det skett via 
workshops, e-post och beskrivning av projektet via konsortiets webbplatser. I samtliga dessa 
fall har Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp synliggjorts i presentationer, på webb 
och via affischer. 
 
 
 
15. Beskriv uppföljning, utvärdering och lärande  
Beskriv hur aktiviteternas resultat bidragit till att projektet nått sina mål.  
Redogör för eventuella oförutsedda resultat och effekter.  
Beskriv metoder och insatser för att följa upp och utvärdera projektet samt hur utvärderingen 
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använts för att skapa ett lärande 
  
Förstudiens aktiviteter har varit väldefinierade och direkt kopplade till förstudiens 
övergripande projektmål och delmål. På detta sätt har varje genomförd aktivitet direkt 
resulterat i en succesivt ökad måluppfyllnad.  
 
Oförutsedda händelser, resultat och effekter 
Under förstudien har Enköpings kommun förklarat att de inte kommer att kunna delta aktivt i 
ett genomförandeprojekt. De vill dock gärna fortsätta följa arbetet för att på detta sätt skapa 
argument för en fortsatt intern diskussion i frågan. Detta faktum har satt extra fokus på 
identifieringen av ytterligare kommuner för medverkan i gemoförandeprojektet. 
 
Under genomförandet av förstudien har projektets fokus på förskolor/ skolor breddats till 
fokus på byggnader med en central funktion i lokalsamhället. Detta har varit en direkt effekt av 
de workshops som genomförts och de alternativa byggprojekt som respektive kommun har plan 
för under perioden 2016 – 2018. Denna breddning av förstudien har inneburit att objektet till 
genomförandefasen i Uppsala kommer att vara förskolor/ skolor medans objektet i Knivsta 
kommer att vara en kontorsbyggnad med transport-, logistikfunktionalitet med 
demonstrationsfunktion. Projektgruppen har under arbetet insett att denna breddning av 
konceptet är positivt då det inom ett lokalsamhället inte endast är förskolor/ skolor som har 
potential till att addera funktionalitet till lokalsamhället och minska transport- och 
logistikbehovet. 
 
 
 
16. Diskussion och slutsatser 
Beskriv vilka delar av projektet som varit framgångsrika och vilka delar som inte har fungerat 
lika bra. Ange orsaker och vilka lärdomar som uppstått till följd av detta.  
 
Samtliga delar av förstudien har varit framgångsrika vilket har resulterat i att Uppsala och 
Knivsta är engagerade i framtagandet av en ansökan för genomförandefasen. Vidare har 
förstudien även lyckats intressera Örebro och Hällefors kommun till medverkan i 
genomförandefasen. Totalt sett planerar projektgruppen att ansökan till genomförandeprojekt 
kommer att innefatta 4 kommuner varav 3 förskolor/skolor och 1 byggnad som har en central 
funktion för logistik i kommunen.  Av dessa planeras 3 vara renoveringar och 1 nybygge. 
 
 
 
17. Efter projektslut 
Beskriv hur ni arbetar vidare med projektets resultat efter projektet har avslutats 
 
Förstudien avslutas med formandet av en för konsortiet gemensam handlingsplan och ansökan 
för demonstrationer inom ramen av ett genomförandeprojekt. Denna handlingsplan kommer 
att formas till en ansökan för inlämning till Tillväxtverkets utlysning för region Östra 
mellansverige i januari 2016. Ansökan skrivs av konsortiet bestående av Uppsala, Knivsta, 
Örebro och Hällefors kommun, Sustainable Innovation, 21st Century Frontiers och NCC. 
 
 
 
18. Övriga kommentarer 
Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör 
uppmärksammas 
 

    

 
 
 
 
 
19. Underskrift 
Läges- och slutrapporten ska skrivas under av person som är behörig att företräda projektet. 
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Namnförtydligande 

    

 
 

Datum: 

    

 
 

 


