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Aktiviteter hösten 2022

• Målinriktade aktiviteter
• Träffar för erfarenhetsutbyte
• Kunskapsspridning
• Angripa gemensamma hinder

Det gemensamma målet är att få 
fler att göra mer för klimatet

http://www.fastighetsnatverket.se/

http://www.fastighetsnatverket.se/


Tågmästaren - Castellum

Fastighetsnätverkets tre pilotprojekt
Gillet - Castellum Nobelhallen – Karlskoga kommun

https://www.castellum.se/lediga-
lokaler/orebro/city/tagmastaren-25/

https://www.castellum.se/lediga-
lokaler/orebro/city/gillet-22/

https://karlskoga.se/bygga-bo--miljo/karlskoga-
vaxer/nobelhallen---framtidens-
evenemangsarena.html

https://www.fastighetsnatverket.se/sv/nyheter/pilotprojekt-
for-okat-fokus-pa-hallbar-renovering/

https://www.castellum.se/lediga-lokaler/orebro/city/tagmastaren-25/
https://www.castellum.se/lediga-lokaler/orebro/city/gillet-22/
https://karlskoga.se/bygga-bo--miljo/karlskoga-vaxer/nobelhallen---framtidens-evenemangsarena.html
https://www.fastighetsnatverket.se/sv/nyheter/pilotprojekt-for-okat-fokus-pa-hallbar-renovering/


Tågmästaren - Castellum
”Potentiella tilläggsåtgärder” 
(i nuläget inte inkluderade)
• Inglasning av hästskoformad innergård ca 940 m2 

• Värmelast/kylbehov?
• Aktuellt med semitransparenta solceller som släpper 

igenom ljus men minskar kylbehov?
• Utformning av abonnemang för att nyttja inglasad yta 

(incitamentsavtal?)
• Hissbyte – byte till mer energieffektiva ”pannkaksmototer”
• Rumstemperaturgivare
• Effektstyrning/effektbegränsning
• Solceller på tak
• Tilläggsisolering vind? 

• (Enligt edekl 250 mm lösull, nertrampat på vissa 
ställen) 

Aktuellt läge
• Genomförandefas pågår
• Identifierat ytterligare energiåtgärder
• Åtgärder genomförts etappvis
• Ökat elpris påskyndat solelinstallation



Allmänt
Olaigatan 15 
Byggår 1978
Yta 5500 m2, 7 vån, 1 trapphus, 
varmgarage (782 m2)
Kontor 80% butiker 20%
Uppvärmning: direktverkande el
Energideklaration 2009, Energiprestanda 
151 kWh/m2
Fönster: 
Ventilation FTX, FT

Gillet - Castellum

”Potentiella tilläggsåtgärder”
• Installation av vattenburet värmesystem
• Uppvärmningsform: geoenergi, värmepump?
• Styrning av Aerotemprar i varmgarage
• Styrning av takvärme endast av temp, bör 

även styras med hänsyn till fukt och tid.

Aktuellt läge
• Projektplaneringfas
• En av större hyresgäster utflyttad
• Förslag på ventilationsombyggnad 

framtagen
• Förslag på värmetillförselalternativ 

behöver uppdateras pga elpris
• Inväntar svar för utformning av 

solelanläggning



Ambitiöst mål och helhetstänk
Byggstart 2021 och klart 2023. 
Målsättning miljöbyggnad guld

Nobelhallen – Karlskoga kommun

”Potentiella tilläggsåtgärder” 
(baserat på tidigare 
energideklaration)
• Byte av stamstryp- och 

radiatorventiler inkl. injustering 
• Byte av tilluftsaggregat till FTX
• Byte till snålspolande armatur
• Tilläggsisolering väggar och tak
• Bytet till treglas -fönster
• Tätning av fönster och dörrar
• Byte från tvågreppsblandare
• Tryckstyrda pumpar
• Tids/behovsstyrning av ventilation

Aktuellt läge
• Upphandling 2021

• Inga inkomna anbud
• Övervägde nyproduktion
• Förnyad upphandling
• I nuläget oklart

2022-04-14



Hur vi arbetat med följegrupp och 
spridning av projektaktiviteter

Följegrupp

Spridning och 
referensgrupp

https://www.fastighetsnatverket.se/sv/nyheter/pil
otprojekt-for-okat-fokus-pa-hallbar-renovering/

https://www.fastighetsnatverket.se/sv/nyheter/pilotprojekt-for-okat-fokus-pa-hallbar-renovering/


Kunskapshöjande mervärden 
med LÅGAN-projektet

Totalmetodiken (länk)

• 28 september

• 27 oktober

• 15 november

Nylansering
Energilyftet

• 8 november

Pilotutbildning
drifttekniker

• 7 december

https://www.fastighetsnatverket.se/sv/nyheter/studiebesok-pa-det-
nyrenoverade-stadsbyggnadskontoret/

https://www.fastighetsnatverket.se/sv/kalender/fortsatt-satsning-pa-totalmetodiken-och-fler-totalkonsulter-i-host/
https://www.fastighetsnatverket.se/sv/nyheter/studiebesok-pa-det-nyrenoverade-stadsbyggnadskontoret/


Pilotprojekt
• Svårt att hitta pilotprojekt som låg rätt i tiden
• Fler pilotprojekt från start
• Genomförande av pilotprojekt försenats

• Senarelagt startbesked
• Tidigare utredningar behöver förnyas

• Långa ledtider - pilotprojekt behöver följas 
under längre tid för utfall

Kunskapshöjande träffar
• ”Extra” kunskapsträffar för Fastighetsnätverket
• Bra utformning samordning nationellt/regionalt

Följdeffekter av projekt
• Utökad samverkan skapar bredd och 

resultat ex. ”nya energilyftet”, ”driftlyftet”

Vad har vi lärt oss?

https://www.fastighetsnatverket.se/sv/nyheter/tillsammans-nar-vi-
langre-genom-energimyndighetens-natverk/

https://www.fastighetsnatverket.se/sv/nyheter/tillsammans-nar-vi-langre-genom-energimyndighetens-natverk/

