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Sammanfattning
Det övergripande syftet med denna energiplan är att styra Gavlia-koncernen mot att bedriva
ett effektivt energiarbete. Målen som beskrivs i planen är specifika för koncernen men baseras
på kommunövergripande mål som beskrivs i bl.a. Gävle kommuns Miljöstrategiska program.
En riktlinje är verksamhetens betydande miljöpåverkan och strävan efter att minimera denna.
Det finns en politisk förväntan och en förväntan från kommunens invånare att kommunala
verksamheter skall ta sitt ansvar i miljöfrågan och energianvändningen har en nära koppling
till miljöpåverkan. Riksdag, regering samt EU ställer krav på offentliga förvaltare av lokaler att
aktivt arbeta med att främja en effektiv användning av energi i byggnader.
För att utvecklas i linje med kommunkoncernens strategi för såväl hållbar livsmiljö som för
utveckling och tillväxt, har Gavlia valt ett omfattande angreppssätt för sitt energiarbete och
arbete för att minska sin miljöpåverkan.
Historiskt har en mängd aktiviteter och projekt genomförts i syfte att minska
energianvändningen i koncernens fastighetsbestånd. Den kanske mest omfattande
satsningen hittills startade 2008 i form av ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting).
Den främsta satsningen som nu görs för att minska företagets energianvändning är att införa
och utveckla ett strukturerat och genomgående arbetssätt kring energifrågor i alla delar av
verksamheten. Genom att samtidigt satsa på tekniska uppgraderingar och utbildning av
personalen så är detta långsiktiga insatser som görs med strävan att nå ännu längre.
Den övergripande strategin är att minska energianvändningen, öka produktionen av
småskalig, förnybar energi samt att påverka leverantörer och brukare. Utifrån målen i de
styrande dokumenten har Gavlia-koncernens egna mål tagits fram. Till 2020, jämfört med
2009, skall Gavlia -koncernen uppnå:
-

Minskad elanvändning, 20 %
Minskad värmeanvändning, 10 %
Ökad produktion av småskalig förnybar energi, 600 kWh installerad effekt
Fler certifierade byggnader enligt Green Building, totalt 20 st.
Fler tecknade Gröna hyresavtal, totalt 50 st.

Överlag ligger koncernen bra till jämfört med delmål 2015. Det är dock fortfarande en
utmaning att bibehålla uppnådd energibesparing och ökningen av småskalig förnybar energi
kommer att kräva nya tankesätt och betydande investeringar.
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Inledning
Det övergripande syftet med denna energiplan är att styra Gavlia-koncernen mot att bedriva
ett effektivt energiarbete.
Energiplanen ska ge medarbetare, kunder och övriga intressenter ett verktyg för att tydliggöra
hur bolagen inom Gavlia arbetar med energifrågor och vilka styrdokument som ligger till grund.
Planen redogör för de övergripande strategier koncernen har valt att arbeta efter, vilka
energimål som finns samt hur de ska uppnås

Samtliga bolag inom Gavlia-koncernen omfattas av energiplanen – inom de ramar innehållet
är applicerbart på respektive verksamhet.
Planen ska också utgöra en lägsta nivå att efterleva för underleverantörer och entreprenörer
som anlitas av, eller samarbetar med, något av bolagen inom koncernen.
Energiplanen förankras i Gavlia-koncernens
avdelningschef till medarbetarna.

styrelse,

ledning

och

via

respektive

Energiplanen innefattar samtliga ägda och aktivt förvaltade fastigheter enligt Gavlefastigheters
objektslista. De mediaslag som behandlas är el, värme, kyla och kallvatten.
Uppsatta mål och krav mäts i tillförd energi till byggnaden (ofta benämnt köpt energi). I
dagsläget kan bara energianvändning kopplad till abonnemang tecknade av koncernen följas
upp.
Energiplanen innefattar inte energianvändning kopplad till leverantörers produktion eller
transport av material och produkter.
Energiplanen omfattar inte energianvändning till följd av transporter eller resor.

-4-

Historik
Koncernen har sedan många år tillbaka arbetat aktivt med att minska energianvändningen.
Detta har bland annat skett med hjälp av stora investeringar i energieffektiviseringsprojekt men
även genom utveckling av organisation och arbetssätt.

Under 2008 startade Gavlefastigheter ett energieffektiviseringsprojekt då ett aktivt arbete
påbörjades för att minska energianvändningen på totalt 80 fastigheter. Projektet genomfördes
som ett EPC-projekt, Energy Performance Contracting, vilket är en specifik projektmetod för
energi- och miljöeffektiviseringsåtgärder. Mellan 2008 och 2014 investerades ca 122 miljoner
kronor i projektet.
En mängd tekniska åtgärder genomfördes och energianvändningen följs sedan upp under 8
år. Exempel på åtgärder som genomfördes är:
- Installation av rörelsestyrd belysning
- Utbyte av all eluppvärmning
- Tilläggsisolering
- Installation av ventilation med värmeåtervinning
- Effektivare styrning och reglering av temperaturer och driftstider
Effekterna av projektet blev stora besparingar i såväl energi som i kronor men framför allt
minskade koncernens negativa miljöpåverkan. Projektet avslutas i april 2016 och har då sparat
totalt ca 50 miljoner kr. Förutom dessa besparingar kopplade direkt till energieffektivisering har
EPC-projektet även genererat stora besparingar i form av t.ex. uteblivna kostnader för planerat
underhåll och minskade kostnader för akut underhåll.

Green Building är ett certifieringssystem för energieffektivisering i fastigheter. För att tilldelas
certifieringen krävs bland annat en minskad energianvändning på minst 25 % per år.
Hittills har Gavlefastigheter certifierat 6 fastigheter enligt Green Building.
- Gävle Brandstation
- Rörbergs Flygplats
- Gävle Stadshus
- Gävle Teater
- Hedesunda Centralskola
- Skogmursskolan
Ytterligare 5 fastigheter befinner sig i certifieringsprocessen i skrivande stund.
- Borgarskolan
- Dragonen
- Gefle Vapen
- Måsberget
- Sjömanskyrkan

Förutom EPC-projektet som beskrivs ovan och arbetet med att certifiera fler byggnader enl.
Green Building har en mängd andra aktiviteter pågått inom Gavlia som leder till en minskad
energianvändning.
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Driftorganisationen har utvecklat såväl arbetssätt som kompetens och arbetar löpande med
att följa upp energianvändningen. Utifrån uppföljningen tas optimeringsförslag och
energieffektiviserande åtgärder fram och genomförs.
Inom byggprojekt har projekteringsanvisningar utvecklats och förbättrats med avseende på
energi. Tydligare energikrav ställs vid ny- och ombyggnad och de första byggnaderna har
certifierats enl. Miljöbyggnad.
Arbetet med Gröna hyresavtal påbörjades under 2013 genom omvärldsbevakning, utbildning
av två stycken förvaltare genom Fastighetsägarnas utbildning om Gröna Hyresavtal samt
utformning av arbetssätt och arbetsmaterial. Till årsskiftet 2015 färdigställdes arbetsmaterialet
och Grönt Hyresavtal implementerades.
2013 anställdes en Energipedagog i samarbete med Gävle Energi (GEAB), Gavlegårdarna
(ABG) och Gävle kommun som arbetar för beteendeförändringar hos de som brukar
fastigheterna. Detta har gjorts genom t.ex. utbildning av förskolepedagoger, förskolebarn och
personal inom kommunal förvaltning.
Under 2015 anställdes en Energicontroller vars roll är att ha ett helhetsansvar för
energifrågorna inom koncernen. I samband med detta inleddes återkommande energiråd där
bl.a. koncernens energimål bevakas samt energifrågor och omvärldsbevakning inom
energiområdet diskuteras. I energirådet ingår personer med energikompetens från olika delar
av koncernen.
Arbetet med denna energiplan påbörjades vilket har lett till en genomgång och översyn av
energimål, energikrav, arbetsprocesser och uppföljning.
För 2014 och 2015 öronmärktes investeringsmedel på 12 miljoner för energieffektivisering som
ett årsanslag i kommunplanen. Detta möjliggjorde bl.a. följande initiativ:
- Energieffektivisering av Fritidsfastigheter
- Energieffektivisering Kulturfastigheter
- Utbyte av 200 Torkskåp
- Visualisering av elanvändning på 20 förskolor
Ett exempel på ännu ett lyckat projekt ur energisynpunkt är även bytet till kylmaskin med
värmeåtervinning på Testebovallen som färdigställdes under 2015. Behovet av fjärrvärme har
minskat med 80 % under jan-mars 2016 jämfört med samma månader 2015.
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Vision
Visionen nedan beskriver var Gavlia-koncernen vill vara, i fråga om energi, på längre sikt.
”Koncernen skall vara ett föredöme inom effektiv energianvändning samt användning av
förnybar energi i ett Europaperspektiv. Egen produktion av småskalig förnybar energi ska
vara en betydande del av den framtida energiförsörjningen.”

Energistrategi
Gavlia-koncernens övergripande energistrategi beskrivs i figuren nedan. De olika delstrategier
som ryms inom koncernens övergripande strategi beskrivs även.

Figur 1. Övergripande bild av Gavlia-koncernens energistrategi.

Strategin för att minska energianvändningen inom koncernen består av tre delar.
1. Minska energianvändningen i det befintliga fastighetsbeståndet
Detta kan ske i samband med renovering, vid teknisk upprustning och genom
kontinuerlig uppföljning och analys av energianvändningen och kontinuerlig
driftoptimering.
2. Minska energianvändningen genom att samverka med brukarna av fastigheterna
Samverkan kan t.ex. ske med hjälp av Gröna hyresavtal eller visualisering av
energianvändningen i fastigheterna eller genom utbildningsinsatser.
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3. Minska energianvändningen genom att bygga energieffektiva fastigheter
Exempelvis projekteringsanvisningar, tydliga energikrav, certifiering enl.
Miljöbyggnad och ett strukturerat och systematiskt arbetssätt bidrar till att
koncernen kan bygga energieffektiva fastigheter.

Koncernen skall öka sin andel egenproducerad förnybar el. Detta skall främst göras genom
småskalig produktion av sol-el.
Solcellsanläggningar ska dimensioneras så att den producerade elen i första hand används
inom den fastighet där de är placerade. Så liten del som möjligt skall levereras ut på elnätet
p.g.a. lönsamheten då minskar.
Från 1:a juni 2016 införs energiskatt på solcellsanläggningar med en installerad effekt över
255 kW. Skatten är ca 30 öre per producerad kWh. Eftersom Gavlia-koncernen under 2017
kommer att överskrida en installerad effekt på 255 kW beläggs nya solcellsanläggningar med
energiskatt. För att lönsamheten vid installation av solceller inte ska påverkas bör
anläggningarna läggas i olika bolag vid behov.
En annan del i denna del av strategin är att koncernen skall verka för att öka utnyttjandet av
restenergi såsom överskottsvärme som produceras i kylmaskiner. I övrigt skall Fjärrvärme
väljas som värmekälla på grund av de miljömässiga fördelarna.

Gavlia skall vara en aktiv part i diskussioner och beslut kring fjärrvärmens utveckling i Gävle.
Koncernen skall samarbeta med Gävle Energi AB för att hitta affärsmodeller och incitament
som stödjer energieffektivisering och ett systemperspektiv i fråga om fastigheternas
energiförsörjning. Det kan handla om modeller som främjar arbetet med att motverka
effekttoppar eller säsongspriser.
Vid ny-, och ombyggnad skall koncernen genom sina val av material, tjänster och produkter
påverka sina leverantörer att arbeta mer energieffektivt och hållbart.
Gavlia-koncernen skall arbeta tillsammans med brukarna av fastigheterna för att ytterligare
minska energianvändningen och negativ miljöpåverkan.

Energimål
Kommunkoncernens övergripande mål inom energi beskrivs såhär i Miljöstrategiska
programmet:
”Energianvändningen ska minska och energin ska användas effektivt.
Gävle kommun som geografiskt område ska vara klimatneutral år 2050.”
Utifrån dessa övergripande mål och de styrande dokumenten, som beskrivs i sista avsnittet,
sammanfattas Gavlia-koncernens mål som berör energi nedan. En barometer visar hur nuläget
är i förhållande till delmål och slutmål 2020.
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Elanvändningen inom koncernen ska minska med 20 % till 2020 (basår 2009)
Målbeskrivning:

Genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar hos de som
vistas i fastigheterna skall Gavlia-koncernen uppnå en 20 %
minskning av tillförd el räknat i kWh/m2, år till 2020 jämfört med
2009.

Nuläge:

- 12 % (2015)

Delmål:

- 10 % till 2014

Uppföljning:

Kvartalsvis

Ansvarig:

Energicontroller

Status:

Överträffar delmål, 8 % kvar att spara på fem år.
Framgångsfaktorer:

Exempel på åtgärder för att nå målet är energiutbildning av de egna
medarbetarna samt brukare av koncernens fastigheter, beaktande
av livscykelkostnader vid investeringsbeslut och inköp, tekniska
åtgärder inom t.ex. belysning, ventilationssystem samt styr och
regler och samarbete med energileverantör och andra kommunala
bolag.

Användningen av värme ska minska med 10 % till 2020 (basår 2009).
Målbeskrivning:

Genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar hos de som
vistas i fastigheterna skall Gavlia-koncernen uppnå 10 % minskning
av tillförd värme räknat i kWh/m2, år till 2020 jämfört med 2009.

Nuläge:

-11 %

Delmål:

-5 % till 2014

Uppföljning:

Kvartalsvis

Ansvarig:

Energicontroller
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Status:

Överträffar delmål och det slutliga målet på -10 %.
Framgångsfaktorer:

Trots att målet är uppnått fortsätter arbetet med att t.ex. bygga
energieffektivt vid ny- och ombyggnad. Åtgärder inom t.ex.
ventilationssystem, värmesystem, styr och regler samt
driftoptimering har genomförts och kommer att fortlöpa för att
säkerställa fortsatt låg värmeanvändning.

Mål och utfall Energieffektivisering
140
120

kWh/m2, år

100
80
60
40
20
0
2009

2015
El

Värme

Mål El

2020
Mål Värme

Figur 2. Diagrammet visar utfall och mål gällande el- och värmeanvändningen inom koncernen.

Installerad effekt för produktion av småskalig sol-el ska uppgå i 600 kW inom Gavliakoncernen år 2020.
Målbeskrivning:

Gavlia ska bidra till kommunkoncernens övergripande mål om
fossilfri energianvändning genom att installera solceller på sina
fastigheter.

Nuläge:

Installerad effekt för produktion av småskalig sol-el inom Gavliakoncernen är idag 35 kW

Delmål:

300 kW installerad effekt till 2015

Uppföljning:

Årligen

Ansvarig:

Byggchef
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Status:

I och med installation av sol-el på fotbollsarenan Gavlehov kommer
delmålet att uppnås under första halvåret 2017.
Framgångsfaktorer:

Gavlefastigheter har utfört ett antal förstudier gällande installation
av sol-el på sina fastigheter. Det finns i dagsläget 3 objekt där
förstudien visar att det skulle vara intressant och lönsamt att
installera solceller. Dessa kommer att utredas närmare under 2016.

Minst 20 fastigheter ska vara certifierade enligt Green Building år 2020
Nuläge:

6 st. certifierade byggnader och 5 st. i certifieringsprocessen

Delmål:

10 st. certifierade till 2015

Uppföljning:

Årligen

Ansvarig:

Energicontroller

Status:

Delmål ej uppnått under 2015. Med kommande certifieringar blir 11
stycken certifierade innan utgången av 2016. För att klara målet till
2020 måste 3 nya fastigheter certifieras per år 2017-2019
Framgångsfaktorer:

I alla större ombyggnationer skall möjligheterna till certifiering enl.
Green Building utredas. Detta finns beskrivet i Gavlefastigheters
projekteringsanvisningar. En genomgång av fastigheter där
energieffektiviseringsprojekt har utförts under de senaste 5 åren
bör även göras för att utreda om någon av dessa uppfyller kraven
för certifiering.

Av Gävle kommuns förskolor ska 50 stycken vara anknutna till Grönt Hyresavtal år 2020
Nuläge:

15 st. gröna hyresavtal idag

Delmål:

20 st. Gröna hyresavtal år 2015

Uppföljning:

Årligen

Ansvarig:

Fastighetschef
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Status:

Framgångsfaktorer:

Dialog med brukare samt information och utbildning i energifrågor
generellt och Gröna hyresavtal specifikt. Förskolechefer och
biträdande förskolechefer har återigen (april 2016) informerats om
Grönt Hyresavtal, vilket antas leda till att fler tecknar avtalet.

Systematiskt energiarbete
Ett systematiskt energiarbete innebär att energifrågan hanteras på ett strukturerat sätt i
ledning, i löpande drift och vid investeringsprojekt. Därutöver behövs återkommande
energiutredningar för att hitta förbättringsåtgärder. I detta avsnitt beskrivs hur Gavliakoncernen arbetar systematiskt med energifrågor genom hela organisationen.

För att energiarbetet ska kunna ske på ett systematiskt sätt krävs en tydlig organisation och
ansvarsfördelning kring energirelaterade frågor. Figuren nedan beskriver på ett övergripande
sätt vilka olika roller som har nyckelfunktioner inom energiarbetet. De ansvar som respektive
roll har beskrivs även.

Energiråd
Industridoktorander

Byggchef
VD Gavlefastigheter
Fastighetschef

Energicontroller
Koncern-VD

VD Gavle Drift &
Service

Driftchef

Kvalitets- och
miljösamordnare

VD Gävle Flygplats

Energitekniker
Södra området
Energitekniker
Norra området
Energitekniker
Västra området

VD Gävle
parkeringsservice

Figur 3. Översiktlig bild av nyckelfunktioner inom koncernens energiarbete.

Koncern-VD

Övergripande ansvarig för att koncernen uppfyller målen i energiplanen.

Energicontroller

Övergripande ansvarig för det kontinuerliga arbetet med samtliga
koncernens energifrågor. Ansvarig för uppföljning av målen gällande El,
Värme och Green Building. Ansvarig för årsvis revidering av
energiplanen.
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Byggchef

Ansvarig för att upprätthålla ett systematiskt arbetssätt i energirelaterade
frågor på Byggavdelningen. Ansvarig för att uppfylla de specifika kraven
för ny- och ombyggnation. Ansvarig för målet gällande förnybar energi.

Driftchef

Ansvarig för att upprätthålla ett systematiskt arbetssätt i energirelaterade
frågor inom Gavle Drift & Service.

Fastighetschef

Ansvarig för att upprätthålla ett systematiskt arbetssätt i energirelaterade
frågor på fastighetsavdelningen. Ansvarig för målet gällande gröna
hyresavtal.

Energitekniker

Ansvariga för kontinuerlig energiuppföljning, analys och åtgärdsförslag
per fastighet inom respektive område. Ansvariga för att uppdatera Vitec
Energi vid förändringar inom respektive område.

VD Gavle Drift &
Service

Ansvarig för att informera om energiplanen och dess
beröringspunkter med verksamheten inom bolaget.

VD Gävle flygplats Ansvarig för att informera om energiplanen och dess beröringspunkter
med verksamheten inom bolaget.
VD Gävle
Parkeringsservice

Ansvarig för att informera om energiplanen och dess beröringspunkter
med verksamheten inom bolaget.

För att energiplanen ska fylla sitt syfte krävs även en kontinuerlig förankring av dess innehåll i
hela organisationen. I ett första steg görs detta då energiplanen presenteras för Gavliakoncernens ledning och styrelse i juni 2016.
Därefter kommuniceras energiplanen internt av respektive avdelningschef vid APT eller
motsvarande mötesforum. Energicontrollern kan presentera detaljerna vid behov.
I samband med den årliga revideringen av energiplanen skall innehåll och förändringar
förankras i koncernledningen.

Under 2015 startades Gavlia-koncernens energiråd. I energirådet ingår representanter från
olika delar av koncernen med specifik kompetens inom t.ex. drift, fastighetsförvaltning,
byggprojekt och miljö- och kvalitetsarbete. Även Gavlefastigheters industridoktorander deltar i
energirådet och bidrar med sin kompetens och sin koppling till forskningsvärlden. Rådet har
följande syfte och mål:
Syfte
Energirådet ska tillse att Gavlia-koncernens energimål följs upp, uppnås och kommuniceras
enligt denna energiplan samt verka för omvärldsbevakning, samverkan och utveckling i
energirelaterade frågor.
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Mål
1. Energirådet skall bistå Energicontrollern i att upprätta en Energiplan (detta dokument)
som konkret beskriver Gavlia-koncernens energimål, hur de ska uppnås och hur de
ska följas upp. Energiplanen ska väga in de mål som redan finns beskrivna i:
o Gävle kommuns Miljöstrategiska program
o Gävle kommuns Energiplan
o Interna mål och projekteringsanvisningar
2. Energirådet skall verka för samarbete mellan koncernens alla olika bolag och
avdelningar samt med externa parter gällande energifrågor.
3. Energirådet skall sörja för kontinuerlig omvärldsbevakning och utveckling av
energiplanen.
4. Energirådet ska kommunicera koncernens framsteg och aktiviteter inom
energiområdet.
Energirådet leds av Energicontrollern som är övergripande ansvarig för samtliga energifrågor
inom koncernen.

På årsbasis öronmärks investeringsmedel för energieffektivisering i kommunplanen.
Energicontrollern ansvarar för denna energieffektiviseringsbudget och byggchefen är sponsor
för de projekt som startas inom ramen för budgeten. Energirådet fungerar som styrgrupp och
beslutar tillsammans med Energicontrollern vilka aktiviteter och projekt som skall initieras.
Beslut om vilka investeringar som skall göras baseras främst på LCC (Livscykelkostnad) men
det kan också vara pilotprojekt för att testa ny teknik eller nya innovationer. Under det fjärde
kvartalet varje år skall budgeten arbetas fram. TG2-beslut (enligt XLPM-modellen) för hela
paketet av energieffektiviseringsåtgärder tas sedan i början av respektive år.
Aktiviteter och projekt som innefattas i årsanslaget för 2016 sammanfattas i Bilaga 1 till detta
dokument.

En viktig del i arbetet med att minska hela koncernens energianvändning är att bygga
energieffektivt i ny- och ombyggnadsprojekt. För att stödja detta arbete finns energikrav för
projekt, en process för hur man ska arbeta samt projekteringsanvisningar som styr våra
entreprenörer och leverantörer

- 14 -



Vid nyproduktion skall byggnaden uppfylla kriteriet för energianvändning
enl. Miljöbyggnad GULD. Detta motsvarar ett energibehov på max 65 % av
gällande energikrav enligt BBR (59 kWh/m2,år, tillförd energi till byggnaden).
Energibehovet beräknas med hjälp av energisimulering enligt processen för energi
i projekt.



Vid större ombyggnationer skall byggnadens energibehov minskas med
minst 25 % tillförd energi, enligt kraven för certifiering enligt ”Green Building”.
Samtliga avsteg skall motiveras baserat på LCC-analys, dokumenteras och
godkännas av Energicontroller.



Fjärrvärme skall alltid väljas som värmekälla där det är tekniskt möjligt.

I varje projekt som startas inom Gavlia-koncernen skall energiprocessen beaktas. Utsedd
projektledare skall under förstudie eller programskede tillse att projekt som kan komma att
påverka koncernens energianvändning följer processen.
Ett inledande internt möte hålls för att utreda om en energiutredning är nödvändig och om en
energimodell skall uppföras. Beroende på om det handlar om omfattande ombyggnation,
nybyggnad eller enklare ombyggnadsprojekt ser processen olika ut.
Projekt som inte faller inom någon av ovan nämnda kategorier hanteras individuellt efter det
specifika projektets natur.
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Figur 4. Energiprocessen beskriver, översiktligt, hur energifrågor skall hanteras vidolika typer av byggprojekt inom koncernen.
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Till hjälp vid ny- och ombyggnationer finns Gavlefastigheters projekteringsanvisningar. Dessa skall
följas av konsulter och arkitekter i samtliga projekt och alla avsteg måste dokumenteras. Under 2016
görs en omfattande uppdatering av projekteringsanvisningen för energi.
Arbetet pågår även med att uppdatera projekteringsanvisningen för Styr och regler samt att se till att
energirelaterade krav i övriga projekteringsanvisningar är tydliga och uppdaterade.

Uppdrag skiljer sig från projekt i fråga om omfattning och/eller komplexitet. Uppdragen är ofta av
enklare karaktär eller har mindre omfattning i fråga om tid eller pengar.
Energiaspekter är viktiga att reflektera över även inom uppdrag. Processen för ”enklare ombyggnad”
som beskrivs i energiprocessen ovan ska följas och utifrån uppdragets karaktär avgörs omfattningen
av energiutredning, behov av LCC-beräkningar samt vilka energikrav som ska ställas.

Koncernens driftorganisation är uppdelad i tre driftområden, söder, norr och väst. I varje driftområde
finns en energiansvarig drifttekniker.
Energiansvarig för respektive område ansvarar för att återkommande energiuppföljningsmöten hålls
varje månad. Som systemstöd för energiuppföljning används Vitec Energi (VE). Uppföljning sker per
objekt och mediaslag - el, värme och kallvatten.
Utifrån utfallet av energiuppföljningsmötena skapas en aktivitetslista som skall uppdateras löpande.
Det kan t.ex. handla om fastigheter som måste utredas eller analyseras ytterligare eller konkreta
åtgärder som kan vidtas.
Driftorganisationen jobbar dagligen med energifrågor i fokus för att bidra till uppfyllelse av målen i
energiplanen. Driftoptimering görs löpande i fastigheter och driftorganisationen ansvarar även för
mindre projekt och uppdrag.
Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas för att ständigt utveckla driftorganisationens
energikompetens. Individuella mål finns även uppsatta inom t.ex. energifrågor. Det kan bland annat
handla om att utveckla samarbetet med bolag och/eller förvaltningar i Gävle kommun angående
energi. Ett exempel är samarbetet mellan Gävle Energi, Gavlegårdarna och Gavlefastigheter
gällande energiuppföljningssystemet Vitec Energi där återkommande träffar ska ge möjlighet till
erfarenhetsutbyte och fortsatt god utveckling.
Representanter från driftorganisationen deltar alltid i byggprojekt för att överföra erfarenheter kring
t.ex. energianvändning.

Förutom vid specifika projekt eller uppdrag samt under den tekniska driften av fastigheter måste
energifrågor även beaktas vid fastighetsförvaltning. Fastighetschefen ansvarar för samverkan med
brukarna i energifrågor. Detta görs bl.a. genom tecknandet av så kallade Gröna hyresavtal.
Syftet med Grönt Hyresavtal är att Gavlefastigheter tillsammans med sina hyresgäster ska bedriva
ett aktivt arbete för att minska fastigheternas miljöpåverkan. Avtalet ska bidra till minskad

- 17 -

energianvändning, vattenanvändning samt förbättrad avfallshantering och återvinning genom
källsortering samt miljövänliga materialval. Den arbetsgång som bedrivs i Grönt Hyresavtal skapar
ett samarbete mellan fastighetsägare och brukare. Arbetssättet genomsyras av transparens och
delaktighet av alla parter.
I de fall fastighetsförvaltarna driver egna projekt eller uppdrag ska energiprocessen i föregående
avsnitt följas. Vid arbetet med planerat underhåll används projekteringsanvisningarna för att styra
arbetet och välja ”rätt” produkter och material.
Som en del i systematiska arbetet med energifrågor inom fastighetsförvaltningen ska respektive
förvaltare ha tillgång till energiuppföljningssystemet Vitec Energi för att själva kunna se
energianvändningen och ta ut rapporter. Under 2016 kommer förvaltarna att få en genomgång av
systemet och dess funktioner.

Utmaningar
Ovan har beskrivits hur Gavlia-koncernen arbetar strategiskt och systematiskt med energifrågor,
energimål, nuläge m.m. I arbetet med denna energiplan har även en mängd utmaningar identifierats
inom området. Det handlar om frågor som koncernen identifierar som viktiga men där det krävs mer
inblick och diskussion för att t.ex. kunna formulera en strategi eller vidta åtgärder. Dessa utmaningar
beskrivs kortfattat nedan.
Energianvändning påverkas ofta kraftigt under en byggprocess. Under tiden ett byggprojekt pågår
tar entreprenören oftast över kostnaderna för energianvändning och därmed har koncernen tidigare
inte ansett att denna energianvändning går att påverka. Nu pågår diskussioner kring hur även
energianvändningen under byggskedet skulle kunna effektiviseras. Frågan är hur Gavlia som
beställare kan samarbeta med entreprenörer för att spara energi i detta skede.
I många fall har driftoptimering pågått under en längre tid och en nivå har nåtts där man inte längre
kan optimera utan att det påverkar inneklimatet och därmed även arbetsmiljön i fastigheten. I stället
för optimeringsmöjligheter kan det vara en utmaning att bibehålla den energianvändning som är
idag. I mång fall utökas verksamheten i fastigheten och radonutredningar har till följd att driftstider
måste utökas. Då fastighetsspecifika energimål diskuteras är det viktigt att ta hänsyn till dessa
faktorer.
Beloks Totalmetodik har diskuterats inom koncernen som en eventuell metod för att arbeta med
energieffektivisering. Metodiken kombinerar ekonomisk lönsamhet och energieffektivisering i ett
Totalprojekt. Utgångspunkterna är avkastningskrav och en noggrann analys av fastigheten, för att
få fram alla genomförbara energibesparande åtgärder. Med hjälp av ett beräkningsprogram
(Totalverktyget) tas sedan ett åtgärdspaket fram. Att tänka i paket är hela idén med Totalmetodiken.
Styrgruppen för projektet ”Gröna Hyresavtal” fattade i april 2016 beslut om att inte gå vidare med
Grönt Hyresavtal till andra fastigheter än just förskolor då detta kräver att arbetssättet och
arbetsmaterialet anpassas för andra typer av hyresgäster. Längre fram bör Gavlia-koncernen
överväga att ta upp detta arbete igen och utveckla konceptet kring Gröna Hyresavtal.
Utbildningsinsatser och kommunikation via energipedagogen har visat sig vara framgångsrika. Ett
koncept för hur detta arbete ska ske framöver bör utvecklas tillsammans med energipedagogen.
Uppföljning av Gavlia-koncernens energianvändning kan i dagsläget bara göras på de abonnemang
som koncernen själv har tecknat. Det finns exempel på ägda fastigheter där hyresgästerna har egna
abonnemang eller förvaltningsuppdrag där koncernen faktureras för energi enligt schablon. Detta
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gör att energianvändningen för samtliga objekt i Gavlefastigheter objektlista inte kan följas upp i
dagsläget. Det bör utredas hur en mer komplett bild av den faktiska energianvändningen inom
koncernen kan uppnås.

Revidering av energiplanen
Denna energiplan är ett levande dokument som skall revideras årligen. Energirådet ansvarar för att
följa utvecklingen och förändringar under året och uppdatera planen i samband med rapportering av
energistatistik för respektive kalenderår.
Handlingsplanen är en del av denna energiplan. Ansvariga enligt handlingsplanen arbetar löpande
med att färdigställa sina respektive aktiviteter och avstämning sker löpande under årets
energirådsmöten.
I Bilaga 1 till detta dokument finns en sammanställning av projekt/uppdrag/aktiviteter som också skall
utföras under 2016. Dessa finansieras av det årliga anslaget för energieffektivisering och följs upp
löpande av koncernens Energicontroller och energirådet.
Månadsvis energiuppföljning  Analys  Aktiviteter
Energiråd
Budget årsanslag
Energieffektivisering

Kvartalsvis
uppföljning
energimål

Årlig revidering av
energiplanen

Årlig
uppföljning
energimål

Ledningens genomgång
av energiplanen

Ständig förbättring
Systematiskt energiarbete

Kvartalsvis
uppföljning
energimål

Kvartalsvis
uppföljning
energimål

Energiplanen antas
1:a gången - juni 2016

Figur 5. Övergripande bild av hållpunkter under året och viktiga aktiviteter för att uppnå och bibehålla ständiga
förbättringar inom det systematiska energiarbetet inom koncernen.

Handlingsplan
I handlingsplanen nedan sammanfattas aktiviteter som skall genomföras, den påverkan de förväntas
ha samt när de ska vara färdigställda. Handlingsplanen skall uppdateras årligen och samtliga
aktiviteter ska vara tidsatta och ansvarsfördelningen tydlig.
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Nr Aktivitet

Beskrivning

Mål

En genomarbetad mätarstrategi säkerställer att
Utarbeta en strategi för vad som ska mätas och
uppföljning och analys av energianvändningen
3.1 Mätarstrategi
hur. Vad är minimum att mäta i fråga om
kan genomföras effektivt och rätt åtgärder kan
energi i Gavlia:s fastigheter?
vidtas för att minska energianvändningen.
Utarbeta en strategi för hur el- och
värmeanvändning skall visualiseras för olika
Visualisering bidrar till att minska
3.2 Strategi för visualisering typer av verksamheter efter
energianvändningen i samarbete med brukarna.
nybyggnad/ombyggnad samt i befintliga
fastigheter.
Arbeta för att skapa beteendeförändringar hos Ökad medvetenhet inom energiområdet
3.3 Utbildning
medarbetare och brukare av fastigheterna som resulterar på sikt i beteendeförändringar med
leder till minskad energianvändning.
lägre energianvändning som följd.
Uppdatera den befintliga
Tydliga anvisningar i energirelaterade frågor
Projekteringsanvisningar
3.4
projekteringsanvisningen för energi så att den säkerställer att ny- och ombyggnationer görs
Energi
harmoniserar med arbetssättet i energiplanen. energieffektivt och likvärdigt i olika projekt.
Tydliga anvisningar inom styr och regler
Projekteringsanvisningar Uppdatera den befintliga
3.5
säkerställer framtida möjligheter till
Styr och regler
projekteringsanvisningen för styr och regler.
driftoptimering och energieffektivisering.
Utreda möjligheter och ta fram strategier för
Ökad produktion av småskalig sol-el i
lokalisering av solcellsanläggningar
kommunen minskar elanvändningen från annan
3.6 Sol-el
elproduktion, vilket ger en positiv inverkan på
miljön globalt sett.
Hitta arbetssätt och rutiner för samverkan
Ett system som inte kräver stora effekttoppar
3.7 Motverka effekttoppar mellan Gavlegårdarna, Gavlefastigheter och
ger ett miljömässigt och ekonomiskt optimerat
Gävle Energi för att förebygga effekttoppar
system.
Utreda möjlighet att mäta och debitera
Genom att låta hyresgästen betala för energin
Incitament för
3.8
Gavlefastigheters hyresgästers elanvändning
som används ges den incitament för att spara
effektivisering
energi.
Uppdatera handlingsplanen med aktiviteter för Genom att hitta arbetssätt för att tackla
att tackla de utmaningar som finns beskrivna i utmaningarna uppnås ständiga förbättringar
3.9 Utmaningar
denna energiplan.
och utveckling som kan leda till minskad
energianvändning och miljöpåverkan.
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Ansvarig

Tid

Energicontroller

2016

Byggchef

2016

Avdelningschefer Löpande

Energicontroller

2016

Byggchef

2016

Byggchef

2016

Driftchef

2017

Fastighetschef

2017

Energicontroller

Årligen

Styrande dokument
Energiplanen följer ett antal styrande program, policyer och dokument. Dessa följer nedan.

Gävle Miljöstrategiska Program, MSP, beslutades om 2013 och implementeringen startade under
2014. Programmet innehåller mål inom energi- och miljöområdet och visar inriktning för miljöarbete
i Gävle kommun idag och på längre sikt.
Mer information om programmet och dess sju målområden hittas på Gävle Kommuns hemsida:
http://www.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Miljo-och-klimat/Miljostrategiskt-program/

För att förtydliga energiaspekterna i Gävle kommuns Miljöstrategiska program har man även tagit
fram en energiplan för kommunen. Denna antogs i kommunfullmäktige 2016.

Baserat på Gävle kommuns Miljöstrategiska program har Gavlia-koncernen tagit fram ett
koncernspecifikt Miljöprogram.

Samtliga bolag inom koncernen omfattas av Hållbarhetsstrategin för Gavlia-koncernen, framtagen
under 2015.

Respektive bolag inom Gavlia-koncernen har sin egen miljöpolicy där hållbarhetsstrategin
konkretiseras utifrån varje bolags verksamhetsområde.

Ett antal betydande miljöaspekter har identifierats inom de verksamheter som bedrivs inom Gavliakoncernen. En av dessa miljöaspekter är energianvändning för uppvärmning och driftsel under
fastighetsförvaltningsskedet.
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Bilaga 1 – Årsanslag Energieffektivisering 2016
Observera att detta är en ögonblicksbild av planen och energieffektiviseringsbudgeten. Dokumentet revideras löpande vartefter nya
aktiviteter initieras och budgeten uppdateras.
Nr Beskrivning av delprojekt

Budget 2016 Start Slut

Mål

Ansvarig
ER
KS

1 600 000 Q2

Q3

Minskad elanvändning
Brukarsamverkan

2 Byte av Torkskåp
200 bytta under 2015 på totalt 37 obj.
Fortsättning 2016 med ytterligare 100 st

1 444 500 Q1

Q3

Minskad elanvändning
Modernisering

HJ

3 Energieffektivisering av Kulturfastigheter
Energianalys och åtgärdsförslag framtagna under 2015 (medel
flyttas från 2015 till 2016).

1 500 000 Q1

Q3

Minskad elanvändning
Minskad värmeanvändning
Förbättrat inneklimat

HJ

4 Byte till LED-belysning i gymnastiksalar i skolor.
Åtgärdsförslag och pris tas fram för Andersbergs sporthall.
JK inkluderar belysning i aktuellt förfrågningsunderlag för
ombyggnad av ventilation på Andersberg.

1 500 000 Q2

Q4

Minskad elanvändning
Modernisering

JK

5 Ombyggnad av ventilation Smultronstället.
Plan fanns för att driva projektet med VVS-medel med
samfinansiering för att få den bästa lösningen och snabbare
åtgärd?
VVS-medel saknas. Ska detta projekt drivas inom
energieffektiviseringsbudgeten?

1 805 000 Q3

Q3

Minskad el användning
Minskad värmeanvändning
Modernisering

JK

1 Visualisering elanvändning förskolor
Har utförts tom april på 20 st förskolor. Överenskommelse
istället för bonus till Schneider för överprestation EPC.
Fortsättning 2016 med 15 st till. Val av objekt!

Förbättrat inneklimat
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6 Drift-pott

500 000 Q1

Q4

Tänkt för enklare energiåtgärder som kan initieras och utföras
direkt av Driften.
7 Styr och optimering Västertullskolan
Ecodriving - styr värme, kyla, ventilation utifrån temp, CO2 och
termisk lagringsförmåga.

229 000 Q3

Q3

HJ

Minskad elanvändning
Minskad värmeanvändning

JK

Minskad elanvändning

KS

Minskad elanvändning
Minskad värmeanvändning

HJ

?

Minskad värmeanvändning

JK

11 Injustering av värmesystem
Behövs en genomgång av befintliga hus och välja ut ett antal
fastigheter. Kompetensbrist finns både internt och hos
konsulter. Ta fram en lista på 10 st intressanta objekt.

?

Minskad värmeanvändning

JK

12 Energieffektivisering av kök/storkök.
Stor potential enl. bl.a. Belok. Lägg in p
projekteringsanvisningar att LCC alltid bör göras för
köksutrustning.
Nytt storkök ska byggas på Stigslunds skola. Mäts före och
efter.
Pilot Guldsmedens Förskola

?

Minskad elanvändning
Minskad värmeanvändning
Modernisering

JK

8 Belysningsutredning samt åtgärder
Välja ut ett antal stora skolor (vad har förvaltarna gjort/vad är på
gång?) Belysningsåtgärder togs bort ur EPC och borde nu
göras LED börjar bli lönsamt.

?

9 Avstängning av system
Automatisk avstängning av t.ex. ventilation och belysning inne
när byggnaden larmas på. Bör tas till projekteringsanvisningar
för framtida projekt
Pilot körs på lämplig förskola som uppdrag till driften

? Q1

10 Minska VVC-förluster

Q3

Isolering av VVC, Mätningar gjord av Joel GEAB på Stigslund
visar på VVS-förluster på 20 MWh/år
Förslag på pilotprojekt Polhem 1.

Förbättrat inneklimat
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Minskade kostnader då
Utveckling av kompetens

JSE

800 000 2017

Minskad köpt el

KS

1 800 000 2017

Minskad köpt el

KS

13 Egen mätutrustning
GFAB borde ha egen mätutrustning för innetemperatur, el, fukt,
flöde m.m. för att kunna göra bättre energianalyser och
driftoptimering.
Driften har 10 st temploggrar.

?

14 Energianalyser
Vi bör utföra fler energianalyser på t.ex. VVC och förskolor som
inte var med i EPC. Hur görs urval av vilka som ska
analyseras?

?

15 Installation av solceller på Konserthuset
Förstudie utförd
16 Installation av solceller på Fjärran Höjder badet
Förstudie utförd

Minskad elanvändning
Minskad värmeanvändning
Modernisering

17 Ludvigsbergsskolan
Ventilation utan återvinning byts ut
Total investeringsvolym (inkl. rest från 2015)
Summa Åtgärder
Summa åtgärder 2016

11 700 000
11 178 500
8 578 500
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