
Huge Fastigheter Energiplan 2013 

Bakgrund 

Huge Fastigheter har bedrivit ett framgångsrikt energiarbete under de senaste åren. Nu tas 

ytterligare ett steg mot en hållbar energianvändning genom att konkretisera och utveckla 

energimålen i Huges affärsplan 2013. 

Utdrag ur Affärsplanen 2012 avseende mål som berör energi 

Huge ska vara en samhällsbyggare som aktivt bidrar till en hållbar utveckling. Våra ägare och 

hyresgäster har stora förväntningar på att verksamheten drivs på ett ekologiskt hållbart sätt och 

präglas av ett aktivt miljöarbete. Vi anpassar oss efter hårdare krav från både EU och den nationella 

nivån.  

Vi ska ha en strategi för att minska vår användning av energi i hela fastighetsbeståndet. Våra 

långsiktiga energimål är utmanande. År 2050 ska vi ha halverat Huges energianvändning. Det innebär 

att all ny- och ombyggnation som utförs idag och som har 40 års livscykel ska uppfylla kraven för 

2050 redan nu.  

Nulägesbeskrivning: 

Huge energiuppföljning 2008-2013 inkl. verksamhetsel i kommunala lokaler

Distrikts nivå

Mål

År 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013

Distrikt kWh/m2/år kWh/m2/år kWh/m2/år kWh/m2/år kWh/m2/år % besparing kWh/m2/år

1 TC 195 195 188 175 159 18,5

2 Sjö/Ful 185 162 158 155 151 18,4

3 Fle/Vis 198 198 188 173 166 16,2

4 Trå/Sko 177 172 171 162 155 12,4

5 Stu/Snä 203 203 207 188 174 14,3

6 Vår/Seg 224 220 190 187 182 18,8

Huge Tot 196 190 185 172 164 16,3 160

Tot % 0 3,1 5,6 12,2 16,3 16,3 18,0  

 

Energianvändning Bostäder/Kommunala lokaler 

kWh/m2                       2008  2012  % besparing 

Bostäder                175 148 -15,4  

Kommunala lokaler      235 194 -17,4  

 

 



Långsiktiga mål i affärsplanen 

 Minska koldioxidutsläpp från egen energianvändning med 15 % till 2014, jämfört med 2008.  

 Minska energianvändningen per kvadratmeter jämfört med 2008 med: 
o 13 % till 2014 
o 20 % till 2020 
o 50 % till 2050 

 
Mål 2013 i affärsplanen  

 Minska koldioxidutsläpp från egen energianvändning med 16 %, jämfört med 2008. 

 Minska energianvändningen per kvadratmeter jämfört med 2008 med 18 %. 

 Minska resursanvändningen. 
 

Energiplanens mål  

Målen i affärsplanen konkretiseras i energiplanens mål. Sammantaget kommer dessa målsättningar 

att minska de energirelaterade koldioxidutsläppen i Huge fastigheter med ca 80 procent under 

perioden 2008-2050. 

• Senast år 2050 ska fastighetsbeståndets genomsnittliga energianvändning vara: 

o högst 70 kWh/m2 Atemp/år exkl. verksamhetsel för kommunala lokaler 

o högst 80 kWh/m2 Atemp/år för kommersiella lokaler och bostäder 

• År 2020 ska genomsnittliga energianvändningen vara:  

o högst 130 kWh/m2 Atemp/år exkl. verksamhetsel för kommunala lokaler  

o högst 140 kWh/m2 Atemp/år för kommersiella lokaler och bostäder 

 

Strategier 

Strategier för energiförsörjning och hushållning: 

• Egen energiproduktion genom värmepumpar, frikyla, energilager, utnyttja återvunnen energi 

samt förnybar energi  

• Huges energiförsörjning både el och fjärrvärme ska i möjligaste mån ske med förnybar 

energiråvara. Huges aktiva energiomställning har medfört att det idag inte finns någon 

oljeeldad uppvärmning kvar i fastighetsbeståndet. 

• Huge och Huddinge kommun bör tillsammans påverka SFAB så att de endast levererar 

fjärrvärme som är baserad på förnyelsebar energiråvara. 

• Huge bör övergå från grön el till förnyelsebar ursprungsmärkt el. (genomförs 2013) 



• Egenproducerad el via sol eller vind ska utredas och testas, även om det idag är tveksamt 

med tanke på investeringskostnaden och att det idag finns energisystem som både har bättre 

lönsamhet och har en bättre miljövinst. 

• Huge har 2012 införskaffat ett vindkraftverk för egenproducerad el upp till 10% av 

elanvändningen samt en större solfångaranläggning till en idrottsanläggning. 

• Måste komfortkyla installeras ska det vara av typ frikyla. 

• Värmepumptekniken är ett måste om Huge ska kunna uppfylla sin målsättning. 

• Energilagertekniken i berg och mark utnyttjas redan idag till mindre anläggningar men bör 

testas i större skala och utredas. 

 

Strategier vid ny-, om- och tillbyggnader: 

• Huge som byggherre ska vid sina byggprojekt av större omfattning tillämpa strategin att 

energianvändning efter:  

Ombyggnad blir högst hälften så stor som före ombyggnaden. 

Ny – och tillbyggnader använda energiteknik och byggnadsteknik så att målsättningen för 

2050 minst uppfylls. 

• Energiutredning med kalkyl ska tas fram och vid förekommande fall ska den även revideras 

under projektet för att fokusera på den ovan angivna ambitionen och de satta målen. 

Energiutredningen ska alltid följas upp med verkliga uppmätta värden ca 1år efter 

färdigställandet av byggnaden. 

• Redan i programskedet och i samband med val av system eller åtgärdsalternativ ska LCC-

kalkyler genomföras och resultatet av dessa ska ligga till grund för beslut. Riktlinjer för 

konsulter finns i Huges projekteringsanvisning. 

• ”Byggnaden som system” ska tillämpas och tas hänsyn till. Det är husets utformning och 

klimatskal som avgör vilka typer av installations- och energilösningar som ska väljas. Hänsyn 

ska även tas till hur en byggnad placeras på tomtmark, för att ta hänsyn till solinstrålning, 

kylbehov och ev. möjlighet till solenergi mm.  

• System för att certifiera byggnader ur energi och miljösynpunkt ska tas fram, förslag idag är 

”Miljöklassad Byggnad” med nivå Guld för energi. 

• ”Rekorderlig renovering” ska tillämpas vid ombyggnad där kalkyl tas fram för att bestämma 

vilka åtgärder som är lämpliga att utföras samtidigt, ur ett lönsamhets och energiperspektiv. 

• För bostadshus som har fler än 3 våningar med system F ventilation ska frånluftsvärmepump 

utredas som första alternativ. 

• För bostadshus upp till 3 våningar med system F ventilation ska konvertering till FTX-system 

utredas som första alternativ.  



• För kommunala och kommersiella lokaler ska klimatskal och ventilation utredas som första 

alternativ. Här har verksamhetens önskemål och energianvändning stor inverkan. 

 

Drift och förvaltning 

• Ett fortsatt systematisk energiarbete med driftoptimering ska årligen motsvara en sänkning 

av den totala energianvändningen med minst 1,2 procent. 

• Verksamhetsel, inklusive belysning, ska effektiviseras via kraftfulla insatser. För kommunens 

lokaler gäller det att sänka användningen från i snitt 80kWh/m2 till 40kWh/m2 år 2050. 

• Individuell mätning och debitering av varmvatten till bostäder ska utredas. 

• Teknik för vattenbesparing i lägenheter ska tas fram. 

• Energiproduktion med hjälp av t.ex. solceller/solfångare på befintliga byggnader ska utredas. 

Injustering av värmesystem och ventilationssystem ska utföras där så behövs ur ett energi 

eller inomhusklimatperspektiv. 

Övrigt 

• År 2014 ska 100 procent förnybar och ursprungsmärkt energiråvara efterfrågas. Eget 

vindkraftverk har upphandlats under 2012. Drift och skötsel organisation för kraftverket har 

även upphandlats externt. 

• En kommunikationsplan för Energiarbetet ska utarbetas. 

• Översyn av utbildningsinsatser och kompetensinventering ska årligen utföras. 

 

Energianvändning:  

Nedan redovisas de tre vanligaste sätten att följa upp energianvändningen 

Via fakturor  Energideklaration  Statistikprogram 

 All energi 

 Lokaler 

 Lägenheter mm 

 Ingen korrigering 

 Olika ytor 

  Endast fastighet 

 Korrigering 

 Ej verksamhet 

 Ej tvättstugor 

 Ej utomhusbelysning 

 Ej motorvärmare 

 Ej mm. 

 Atemp. 

  Nästan all energi 

 Korrigering 

 Fastigheten 

 Verksamheten 

 Ej lägenheter (el) 

 Ej vissa lokaler 

 Atemp. 

 



Huge har valt att följa upp energianvändningen via ett separat statistikprogram där möjlighet ges att 

redovisa ner på timmes nivå, allt för att kunna göra övergipande uppföljningar till att kunna följa en 

specifik mätare före och efter energiåtgärder. Det möjlig gör även att vi kan få larm vid ökad 

energianvändning så att åtgärd snabbt kan sättas in. 

 

Arbetssätt med energifrågor i förvaltningen: 

Huge ska arbeta strukturerat med energifrågor. Arbetet ska kännetecknas av PUFF-processen, 

Planera- Utföra- Följa upp-Förbättra enligt figur nr nedan. 

Energieffektiviseringsprocessen 
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 Målsättning för varje objekt tas gemensamt fram av Distrikt och Teknik. Hur väl målen 

uppfylls följs upp kvartalsvis på separata energimöten för respektive distrikt. 

 Driftgruppen bestående av samtliga driftansvariga och gruppen Teknisk Utveckling träffas en 

gång per månad, ansvarig chefen för teknisk utveckling. 

 Energistatistik följs upp en gång per månad på distrikts nivå och redovisas på distriktsmöte. 

 Separat budget för genomförande av lönsamma energieffektiviseringsåtgärder tas 

gemensamt fram av Distrikt och Teknisk Utveckling. 



 För att snabbt kunna åtgärda uppkomna lönsamma energieffektiviseringar som inte är 

budgeterade finns en energifond vilken chefen för Teknisk Utveckling ansvarar för. 

 Att i de dagliga rutinerna verka för att anläggningarna driftoptimeras på bästa sätt. 

 Mätning av verkningsgrader på återvinningssystem ska genomföras som en rutin. 

 Energiinformation till hyresgäster vid regelbundna hyresgästmöten där man även tar upp 

drifttider och temperaturer för att snabbt kunna ändra inställningar efter verksamheterna.. 

 Huges förvaltare och driftansvariga uppmuntras till och ges verktyg för att kunna informera 

hyresgästerna om de aktuella objektens energistatus i samband med återkommande 

hyresgästträffar.    

 

Aktörer och deras drivkrafter: 

Om Huge ska nå den ovan angivna målsättningen att halvera den köpta energin och därmed reducera 

klimatpåverkan krävs att flera aktörer samverkar och att incitament och drivkrafter tydliggörs för alla 

involverade parter. 

De aktörer som har ett primärt ansvar är följande: 

 Huddinge kommun politiker och ledningen 

 Huge Fastigheter styrelse och ledningen 

 Tekniska avdelningen 

 Distrikten 

 Hyresgäster 

 Övriga 

 

Huddinge kommun politiker och ledning: 

Huddinges politiker anger sina krav på Huge i Ägardirektiven I dessa står följande; 

 Verksamheten i bolaget ska drivas på ett ekologiskt hållbart sätt och präglas av ett aktivt 

miljöarbete. 

 Bolaget ska samverka med Huddinge kommun kring den långsiktiga planeringen som ska 

säkra ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i alla geografiska områden i kommunen. 

 Bolaget ska i samarbete med kommunen se över kommunens hyresavtal för att skapa 

incitament för låg energianvändning i lokaler som hyrs av kommunen. 



 Bolaget och kommunen ska se över vilka energi- och miljölösningar som ska finnas för de 

nyproducerade kommunala verksamhetslokalerna. 

 Bolaget får i uppdrag att minska användningen av energi i hela fastighetsbeståndet samt ta 

fram en strategi för detta. 

 

Huge Fastigheter styrelse och ledning: 

En engagerad ledning med tydlig strategi och ambition är en viktig förutsättning för att nå en effektiv 

energianvändning och för att kunna bibehålla höga ambitioner och mål. De offentliga 

fastighetsägarna bör föregå med goda exempel för att nå såväl de nationella som regionala målen 

om minskad energianvändning och klimatpåverkan. 

Huges mål är anpassade efter dessa krav som bl.a. innebär att nära nollenergibyggnader ska vara 

regel för Huge senast år 2019, dvs. två år före detta krav gäller för privatägda byggnader. Huges 

ledning ska engageras i en årlig diskussion om de energipolitiska ambitionerna och målen. Vid dessa 

möten kommer utfallet av vår strategi, energiplan, policy och riktlinjer att diskuteras och beslut om 

eventuellt nödvändiga konsekvenser att kunna fattas. Återkoppling sker då av utfallet av 

energiplanen och beslutade energiåtgärder. Huges styrelse ska årligen informeras om energiarbetet 

och fatta övergripande strategiska beslut för inriktningen. 

Nyttan med den hittills genomförda sänkningen 16 procent av Huges energianvändning har ett värde 

med dagens energipriser på 21 MSEK årligen förutom den minskade klimatpåverkan. 

Vårt årliga mål om 1,2 procent lägre energianvändning har ett värde idag av ca 1,7 MSEK per år i 

lägre kostnader. 

 

Tekniska avdelningen: 

Projektgrupperna och Tekniskutveckling har som beställare och ledning av byggprocessen stor 

möjlighet att bevaka och verkställa att målen för nybyggnad och ombyggnad uppfylls. Detta ska ske 

genom verkställande av byggprocessens skeden med uppfyllande av de beskrivna angivna 

strategierna. Tekniskutveckling ska även fungera som stöd för ledningen och distrikten när det gäller 

att uppfylla målen i energiplanen. 

 Projektmålen ska uppfyllas dvs. nybyggnad högst 70 kWh/m2Atemp för kommunens lokaler 

och 80kWh/m2Atemp för kommersiella lokaler och bostäder. 

 Vid renovering och ombyggnad gäller de fastlagda värdena som riktvärde och kan komma att 

ändras på från fall till fall beroende på de tekniska förutsättningarna och vad våra kunder vill. 

 Angivna strategier verkställs vid upphandling. 



 Genomtänkta systemlösningar och helhetsperspektiv, ” byggnaden som system” där hänsyn 

tas till både byggteknik och installationsteknik, ska tillämpas och redovisas i 

förslagshandlingar. 

 Riktlinjer i projekt enligt projekteringsmanual ska tillämpas av konsulter och leverantörer. 

Kvalitetssäkring och utveckling av manualen görs löpande. 

 LCC-kalkylering tillämpas som metod för val för såväl anbud som bygg- och 

installationssystem.  

 Energikalkylering för att verifiera energimålen ska ske vid berörda projektskeden under 

program och projektering (systemhandling, förslagshandling, upphandling och idrifttagning). 

 I samtliga projekt ska energimålen ingå. Måluppfyllelse och funktionskrav ska verifieras med 

kontroll och mätning som ligger till grund för godkänd leverans vid slutbesiktning eller senast 

två år efter leverans. 

 Systematiskt överlämnande av projekt till förvaltningen, distrikten, ska etableras vilket 

förutsätter driftorganisationens deltagande i projektet. 

 Uppföljning av riktlinjer och erfarenhetsåterföring ska ske regelbundet inom Tekniska 

avdelningen. 

 Teknisk utveckling ska årligen anordna workshops med samtliga drifttekniker och elektriker 

för att visa goda exempel och nyheter/utveckling för att skapa engagemang. 

 Teknisk utveckling ska en gång per månad anordna driftmöten med ”driftgruppen” för att 

följa upp energianvändningen, erfarenhets återföring mellan distrikten och ta upp 

tekniskutveckling. 

 Energiuppföljningsmöte mellan distrikten och teknik ska genomföras en gång per halvår. På 

detta möte ska även drifttekniker och elektriker närvara.  

 Energistatistik ska utföras enligt ”Mäta, verifiera och rapportera” Bilaga 1. 

 Tekniskutveckling ska årligen utreda och föreslå åtgärder för de 10 fastigheter som är sämst 

ur ett energiperspektiv och har störst potential att sänka energianvändningen samt ta upp de 

”goda” exempel som är utförda under året.  Rapporten ska ligga som förslag till kommande 

års verksamhetsplan. 

 

Distrikten/Förvaltningen: 

Huge har som stor hyresvärd ett ansvar att med nöjda kunder förverkliga energimålen i förvaltningen 

av fastigheterna. Föra att nå energimålen för nära nollenergibyggnader med låg andel verksamhetsel 

erfordras medverkan från hyresgästerna/verksamheterna i lokaler och bostäder. Kontinuitet i 

verksamheten är viktig för de som sköter fastighetsdriften. Detta kräver fastlagda rutiner som ska 

utformas så att de skapar delaktighet för uppfyllande av energimålen. 



 Regelbundna hyresgästträffar anordnas där energifrågan är en stående punkt på 

dagordningen. 

 Vid hyresgästträffar redovisas den senaste energistatistiken för aktuell byggnad/fastighet. 

 Samråd ska ske kring lokalernas komfort och inneklimat. Vår ambition är att 

dimensionerande innetemperaturer högst skall var enligt Bilaga 2. 

 Analys och verifiering av innemiljön ska kunna erbjudas vid motstridiga scenarier. Här kan 

eventuellt utomstående konsult eller företag behöva anlitas.  

Vid misstanke om ”sjuka hus” ska yrkesmedicin i Uppsala, Örebro eller Företagshälsovård 

anlitas. Egna enkäter godkänns inte men kan användas i en helhetsbedömning tillsammans 

med yrkesmedicin enkäten. 

 Verksamhetsstyrd, behovsbaserad ventilation ska tillämpas varvid kunddialog är av strategisk 

betydelse för att framförallt tidsstyrningen ska kunna optimeras. 

 Möjlighet för hyresgäst att mäta elanvändningen ska erbjudas där så är möjligt. 

 Vid byte av el armaturer, pumpar, fläktar mm. ska det mest fördelaktiga ur ett LCC perspektiv 

väljas. 

 Verksamhetsel inkl belysning ska effektiviseras via kraftfulla insatser. Fall 4-6 (Bilaga 3) 

 Det årliga energimålet om minst 1,2 procent sänkning av köpt energi ska tillämpas. 

 Systematisk driftoptimering ska ske av installationssystem. Detta innefattar kontinuerlig 

trimning av ventilations-, värme- och återvinningssystem. När det gäller återvinningssystem 

är det extra viktigt att kontrollera verkningsgraden. 

 Kompetens inom styr- och reglerteknik är av yttersta vikt att den finns och utvecklas i 

samband att våra anläggningar får ny installationsteknik. 

 Energistatistik ska utföras enligt ”Mäta, verifiera och rapportera”. 

 

Hyresgäster: 

Verksamhetsel inom lokaler ska minska från nuvarande 80kWh/m2 till 40kWh/m2 år 2050. Detta 

kommer att kräva delaktighet från intresserade hyresgäster/verksamheter i lokalerna. Till 

verksamhetsel räknas även el för belysning. 

 Lokalhyresgäster uppmuntras att ställa energikrav vid all upphandling av apparater och 

utrustning. 

 Lokalhyresgäster informeras om komfortförutsättningar i sin lokal. Detta innefattar bl.a. 

information om vilka temperaturnivåer som eftersträvas och behovsstyrd ventilation. 



 Energieffektiva belysningsarmaturer och ljuskällor ska användas. Belysningseffekter i ska 

optimeras enligt riktlinjer Bilaga 3. 

 Möjlighet till individuell energimätning ska prövas där så är möjligt för intresserad hyresgäst. 

 Visualiserad energistatistik och jämförelser med andra likartade lokalhyresgästers 

energianvändning ska kunna erbjudas hyresgästerna. 

 Informera hyresgästföreningen om Huges energianvändning i bostadsfastigheter.  

 Utnyttja möjligheten att informera om gjorda energibesparingar för att väcka intresse för 

dessa frågor i vår kundtidning ”VÄRDEN”.  

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Mäta verifiera 

Bilaga 2 Rumstemperaturer 

Bilaga 3 Typfall el belysning 

Bilaga 4 Huges Energisparåtgärder 2012 

 

Byggnaden som system med olika typfall Ingen bilaga utan hänvisning till boken som finns på varje 

distrikt och på Teknik. 

Kommunens förbrukningsstatistik levereras vid behov. 


