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Den 3 december hölls ett första större möte med 
alla projektdeltagare i projekt En-Off. Vi var 34 
personer som samlades i Uppsala för ett heldags-
möte. Det var deltagare från leverantörer, 
kommuner, regioner, Upphandlingsmyndigheten, 
SKL, Installatörsföretagen, universitet och högskolor. 
Syftet var att vi alla skulle få lära känna varandra, ta 
reda på deltagarnas förväntningar med projektet 
samt att börja arbeta med några områden för att 
bättre förstå hur vi ska utforma projektet framåt. 
 
Förväntningarna bland projektdeltagarna var att få 
nätverka, få nya idéer, kunskap och kompetens-
höjning samt att bli starkare i rollen att påverka och 
övertyga politiker och högre tjänstemän. 
 
1) Under den första workshopen ”Hinder för energieffektivisering” framkom 
hinder på olika nivåer inom många områden. Allt ifrån svårigheter att få pengar till projekt, där 
ekonomers röst anses väga tyngre än sakkunnigas, till otydlig ansvarsfördelning, kunskapsbrist inom 
flera områden, tidsbrist och även att det kan krävas beteendeförändring hos brukare (t.ex. 
hyresgäster). 
 
2) Eftermiddagens andra workshop ”Projekt för social hållbarhet” genererade också ett antal 
uppslag för hur vi kan arbeta med frågan. Vi ska börja med att göra en nulägesanalys och ta fram 
statistik beträffande kön och ursprung för ett antal olika yrkesgrupper inom bygg- och 
fastighetssektorn. Flera förslag på möjliga samarbeten med mångkulturella- och kvinnliga nätverk 
framkom. Även förslag på samarbete med yrkeshögskolor, projektet ”Korta vägen” samt 
traineeprogram. Här finns alltså många bra förslag som vi får fundera hur vi kan gå vidare med. 
 
3) Parallellt hölls workshopen ”Utvärdering av tekniska energikrav och analys av projekt” som 
enbart riktade sig till deltagare från kommunerna. Denna workshop hade som syfte att ta reda på 
inom vilka områden som projektet bör arbeta vidare. Kommunerna som deltog i workshopen tog 
framförallt upp följande områden där krav och verifiering behöver utvecklas: 
 

• Krav på hela byggnader (ny- och ombyggnad) 

• Luftbehandlingssystem 

• Kanalisolering 

• Luftfilter 
 

Workshopen behandlade också hur kommunerna arbetar med att ställa krav och verifiera resultat. 
Det framgick att projekteringsanvisningar till konsulter styr mycket av de krav som ställs. Många 
använder även de ramavtal som finns hos HBV eller SKL Kommentus. Kommunerna efterfrågar 
metoder för uppföljning som förenklar. 
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