
Belok & BeBo

SGBC Frukostseminarium 

Stockholm 24 oktober 2018

Per-Erik Nilsson, koordinator Belok

Kajsa Andersson, biträdande koordinator Belok

Göran Werner, koordinator BeBo
Emma Karlsson, biträdande koordinator BeBo



• Nätverken är ett av Energimyndighetens viktigaste hjälpmedel 
för att nå klimatpolitiska mål, både i Sverige och internationellt. 

• Medlemmarna provar och utvärderar framtidens lovande teknik i 
ny- och ombyggnadsverksamhet, och utvecklar och förfinar 
metoder för kravställning och uppföljning. 

• Tillsammans är nätverken en trovärdig och viktig länk mellan nya 
metoder och teknik - och en bred allmän tillämpning. 

• En viktig del av nätverkens uppdrag är därför att kommunicera 
nya resultat och erfarenheter till hela bygg- och 
fastighetsbranschen.



Verksamheten

Medlemsmöten Fördjupningsområden Förstudier och projekt

Renovera 
energieffektivt

Verktyg Expertstöd



Mer information på

• Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och 
utskick om aktiviteter

• Senaste nytt om förstudier, projekt 
och fördjupningsområden

• Goda exempel, verktyg och 
rapporter

• Kontaktuppgifter
• Information om medlemsföretag

http://www.bebostad.se/
http://www.belok.se/


Följ BeBo och Belok på LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/bebo-energimyndighetens-och-byggherrarnas-best%C3%A4llargrupp-f%C3%B6r-energieffektiva-flerbostadshus/
https://www.linkedin.com/company/belok/


Belok och BeBo Resultatkonferens



• Framtidens energiutveckling – möjligheter -
nytta – potential

• Vikten av starka nätverk
• Energieffektivisering i byggnader - nya lagar 

och regler
• Digitalisering i fastighetsbranschen
• Eleffekteffektivisering i staden
• Lägg energi på effekten
• Hur väljer jag klimatredovisningsmetod?
• Hur påverkas du av det reviderade direktivet 

om byggnaders energiprestanda?

Emma Thornberg, 
departementssekreterare Miljö & 
Energidepartementet

Mathias Normand, enhetschef 
Resurseffektiva byggnader, 
Energimyndigheten
Lena Hagert Pilenås, enhetschef Hållbara 
Byggnader och Energi, Boverket
Kristina Starborg, utvecklingsledare 
Energi, Uppsala kommun

Niklas Dalgrip, driftchef Sisab
Roland Jonsson, energiexpert WSP
Åsa Wahlström, affärsområdeschef, CIT 
Energy Management

Axplock förmiddagen Några av talarna
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Hur fungerar Belok?

. Förstudier Projekt Resultat

Medlemsmöten

Fördjupnings-
områden

Ventilation
Samverkan

Digitalisering

Hotell
Storkök

Elbilar



belok.se



11

Effekthantering i lokaler
- Förstudie för helhetsbild av eleffektfrågan

Syfte : Identifiera områden/lösningar med potential 
för utjämning av eleffekttoppar i lokaler.
- Fokus på elbilsladdstationer och energilagring.

Slutsatser:

• Eleffekttoppar inget större problem just nu, men kan bli i 
framtiden

• Stor variation av effekt -taxor och -kostnad 

• Styrning av elbilsladdning omogen, även 
betalningslösningar. 
-Studera grannar (Norge, Danmark, Holland).

• Fördjupningsstudie laststyrning elbilsladdning + 
betalningsmodeller

• Vehicle-to-Building (V2B): utvärdering potential och
genomförbarhet

• Li-jonbatterier - familj tekniker/kemier med olika 
egenskaper. 
- Beställ/optimera utifrån ditt behov! 

• Test av effektlager
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Visualisering av Energianvändning

Syfte : Utveckla och utvärdera visualiseringsverktyg för en 
medveten energianvändning hos hyresgäst. 

Genomförande:

• Intervjustudier med fastighetsägare och hyresgäster

• Litteraturstudier

• Dataanalys

• Utveckling av verktyg

• Utvärdering i utvald byggnad

Projektägare:

Akademiska Hus



Kravspecifikationer

• Krav på driftpersonal
• Krav på energisamordnare
• Innemiljökrav
• Energikrav(ny- och ombyggnad)
• Krav för tilluftdon i CAV-system
• Krav SÖ



Totalmetodiken =
energieffektivitet + ekonomi 

Analys

Etapp 1

Åtgärder

Etapp 2

Uppföljning

Etapp 3



Det här är BeBo



Renovera energieffektivt – vad ska göras när?

• En guide för hur BeBo-kunskap kan 
användas i renoveringsprojekt, enligt 
metoden Rekorderlig Renovering

• Kunskapen från genomförda BeBo-
Projekt nedbrutet i de olika 
stadierna av ett renoveringsprojekt

• Lättillgänglig information i form av 
tips, verktyg, metoder, goda exempel

• Täcker även frågor om organisation
• Kallades innan BeBo-Processen



Varsam 
ombyggnad

Solenergi Lönsamhet Ventilation

Digitalisering
Halvera Mera / 

Bostadsrättsföre
ningar

Elbilar Klimatkrav / LCA

Aktuella Fördjupningsområden



Smakprov inför Resultatkonferensen 14/11

• Lönsamhetsberäkningar, utveckling 
av verktyg och hjälpmedel

• Tekniktävling Ventilation

• Solvärme i bostadsbebyggelsen

• Invändig tilläggsisolering utan 
fuktrisk

• Jämförelse mellan FX och FTX



Smakprov inför Resultatkonferensen 14/11

• Solel och BBR
• Erfarenheter av att dela 

likström mellan byggnader 
hos Eksta Bostads AB

• Effekten av solelsladdade
batterier

• Teknikutveckling 
likströmsapplikationer



Mer information på www.bebostad.se

• Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och 
utskick om aktiviteter

• Följ BeBo på LinkedIn
• Senaste nytt om förstudier, 

projekt & fördjupningsområden
• Goda exempel, verktyg och 

rapporter
• Kontaktuppgifter
• Information om medlemsföretag





DISKUSSION
www.menti.com


