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Beställargruppen lokaler, Belok, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 

Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. Belok 

initierades 2001 av Energimyndigheten och gruppen har sedan drivit olika 

utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet i lokalbyggnader. 

 

Gruppens målsättning är att energieffektiva system, produkter och metoder tidigare 

skall komma ut på marknaden. Utvecklingsprojekten syftar till att effektivisera 

energianvändningen samtidigt som funktion och komfort förbättras.  

 

CIT Energy Management är ett konsultföretag som arbetar med energieffektivisering 

och innemiljö i olika typer av fastigheter. De har fått i uppdrag av Energimyndigheten 

att leverera förstudier och utredningar inom verksamhetsområdet lokalfastigheter. 

Förstudierna och utredningarna genomförs internt eller av extern part och undersöker 

vilka områden inom energieffektiva lokaler som är intressanta att utveckla och vilka 

fördjupade utredningar och analyser som kan behövas. Syftet är att de ska generera 

förslag till projekt inom energieffektiva lokalbyggnader. Alla frågor kopplat till denna 

rapport hänvisas till CIT Energy Management AB: info.em@cit.chalmers.se 

 

Alla rapporter kommer att göras tillgängliga via Beloks hemsida www.belok.se. 
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1. SAMMANFATTNING 
 

Intresset för tillämpning av Beloks Totalmetodiken för lönsam energieffektivisering av 

lokalfastigheter har ökat under de senaste åren. Projekt enligt metodiken inleds med en 

förstudie, Etapp 1, där en grundlig energianalys av fastigheten resulterar i förslag till 

åtgärdspaket som uppfyller fastighetsägarens krav på lönsamhet och som ger 

fastighetsägaren underlag för välgrundade beslut. Många fastighetsägare har ett behov 

av information om konsulter som behärskar Totalmetodiken och kan genomföra Etapp 1 

enligt metoden. Denna förstudie presenterar förslag på hur kompetensen hos konsulter 

som erbjuder tjänster inom Totalmetodiken kan säkerställas. Förstudien baseras på 

intervjuer med ett antal fastighetsägare som har provat och använt metoden. Vidare har 

också ett tjugotal konsulter intervjuats om hur kvalitén i det praktiska arbetet kan säkras 

och vilken typ av kunskapsbevis som behövs för konsulter. Utifrån intervjusvaren har 

förslag på olika metoder för kvalitetssäkring arbetats fram.  

 

Två förslag på metod för framtida kvalitetssäkringen analyseras, där båda metoderna 

innebär en för ändamålet skräddarsydd diplomering. Den första metoden innehåller mer 

omfattande utbildning än den som finns tillgänglig idag och bygger på grundläggande 

kompetenskrav som ska uppfyllas och granskas som en del av diplomeringen. I 

utbildningen skulle såväl praktiska som teoretiska moment behöva ingå. Utbildningen 

avslutas med ett slutprov och efter godkänt resultat får konsulten ett diplom som visar 

att konsulten är en ”Diplomerad Totalkonsult”.  

 

I den andra analyserade metoden baseras diplomeringen på redan tidigare 

kvalitetsgranskade kvalifikationer, exempelvis olika certifieringssystem inom energi. 

De befintliga certifieringssystem som är av intresse är certifierad energiexpert för 

energideklaration med behörighet Kvalificerad samt certifierad energikartläggare. 

Konsulter som uppfyller ställda grundläggande krav för dessa certifieringar behöver 

endast delta i den skräddarsydda utbildning som koncentreras mot de kompletterande 

kunskaper som behövs för att till fullo förstå och kunna arbeta med Totalmetodiken. 

Utbildningen avslutas med kunskapsprov och godkänt resultat intygas med ett diplom. 

 

Av de två huvudinriktningar som redovisas i förstudien anses den andra, diplomering 

med krav på tidigare certifiering(ar), vara bättre för kvalitetssäkring av 

”Totalkonsulter”. Ett upplägg enligt detta förslag rekommenderas också av intervjuade 

fastighetsägare och konsulter. Diplomering till ”Totalkonsult” skulle då endast handla 

om en komplettering, påbyggnad, av redan befintliga kunskaper. För utbildningen ska 

redan framtaget utbildningsmaterial i huvudsak användas och anpassas efter behovet.  

 

En huvudman behövs utnämnas som ansvarar för hela processen och diplomeringen. Ett 

förslag på huvudman är svenska Energi och Miljö Tekniska Föreningen (EMTF) som är 

en branschorganisation för VVS konsulter i Sverige. Förutom en huvudman behövs 

också en expertgrupp som ansvarar för granskning av grundläggande kvalifikationer, 

godkännande av ansökningar från konsulterna samt säkerställning av kvalitén, 

genomförandet och rättning av kunskapstestet. Det rekommenderas att representanter 

från både konsulter, fastighetsägare och Belok gruppen ingår i expertgruppen.  
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Som nästa steg föreslås att, tillsammans med utsedd huvudman, ta fram den konkreta 

utbildningen med ingående moment. Utöver det ska frågebank för det skriftliga provet 

tas fram. Parallellt behöver de administrativa funktionerna utarbetas som ska ingå och 

de experter som kopplas till ”Diplomering av Totalkonsulter” utses.  

 

 

2. INLEDNING 
 
Totalmetodiken är en arbetsmetod som fokuserar på att uppnå maximal energibesparing 

i lokalfastigheter inom ramen för fastighetsägarens lönsamhetskrav. Metodiken baseras 

på åtgärdspaket som ryms inom ramen för de krav på lönsamhet fastighetsägaren ställer. 

Metoden hjälper fastighetsägare att identifiera företagsekonomiska möjligheter för 

energieffektivisering i lokalbyggnader. Med Totalmetodiken ges möjlighet att komma 

betydligt längre än med traditionella metoder och samtidigt utgör typen av 

resultatredovisning en intern plattform för kommunikation mellan teknik- och 

ekonomifunktionen i företag inför beslut om genomförande av åtgärder.  

 

Totalmetodiken har tagits fram inom ramen för Beloks verksamhet. Den har förfinats 

och anpassats under ett antal år. Såväl Beloks medlemsföretag som andra företag och 

kommuner utanför Belok använder metodiken. Energimyndigheten har genomfört 

utlysningar där fastighetsägare getts möjlighet att prova på metodiken, fastighetsägare 

som annars sannolikt inte hade kommit i kontakt med den. I projekt för EU och för 

Nordiska ministerrådet har metodiken testats för att sprida kunskaperna om metodiken 

internationellt. Totalmetodiken har de egenskaper som behövs för att bli 

marknadsledande vid storskaliga energieffektiviseringsprojekt. 

 

Många nya fastighetsägare vill testa metodiken och sådana som redan testat vill använda 

den ytterligare. Båda grupperna möter samma hinder när man ska anlita externa 

konsulter vid genomförandet av Etapp 1: Framtagning av åtgärdspaket. Vilka konsulter 

behärskar metodiken? Flertalet fastighetsägare har uttryckt svårighet att hitta en kunnig 

konsult för utförande av ett projekt enligt Totalmetodiken.  

 

Det finns behov att kunna lämna information till fastighetsägare om konsulter som 

behärskar Totalmetodiken och kan genomföra Etapp 11 enligt metoden.  

 

 

3. MÅL 
 

Målet med förstudien är att ta fram förslag till hur kompetensen hos konsulter som 

erbjuder tjänster inom Totalmetodiken kan säkerställas. Vägar som ska undersökas är 

exempelvis om certifiering, diplomering eller annan form av kompetensbevis är att 

föredra. Utöver det ska behovet av både innehåll och omfattning i en utbildningsinsats 

bedömas. I samband med det ska en översyn göras av vilket material som redan finnas 

och i vilken utsträckning nytt material behöver tas fram. En viktig del i studien är att 

bedöma huruvida någon praktisk del behöver finnas med i utbildningen. 

                                                 

1  Totalmetodiken. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring. Ver 1.6. Januari 2017 
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En ytterligare frågeställning som ska besvaras är vem som lämpligen skulle 

administrera och genomföra utbildningar, och utfärda certifieringar, diplom eller 

liknande. 

 

 

4. GENOMFÖRANDE 
 

Förstudien baseras på intervjuer med ett antal fastighetsägare som har provat och använt 

metoden. Nio fastighetsägare av lokalfastigheter intervjuades för att få deras syn på hur 

de har upplevt konsulternas arbete och resultatet från sina projekt. De flesta 

fastighetsägare som valdes ut för intervjuer har genomfört flera projekt enligt 

Totalmetodiken. Alla intervjuade personer arbetade med energifrågor i företaget och 

hade roller och ansvar exempelvis som energistrateg, energiingenjör, energi- och 

klimatrådgivare, energi och tekniksamordnare, teknisk chef, gruppchef för energi och 

teknik, förvaltare och projektansvarig.  

 

De intervjuade personerna kommer från följande fastighetsföretag:  

 

Intervjuerna genomfördes främst som telefonintervjuer.  

 

Vidare intervjuades också ett 20-tal konsulter om hur kvalitén i det praktiska arbetet kan 

säkras och vilken typ av kunskapsbevis som behövs för konsulter. Intervjuer med 

konsulter var del av en annan förstudie ”Konsultperspektiv på Beloks Totalmetodik” 

som pågick under samma tidsperiod2.  

 

Utifrån intervjusvaren har förslag på olika metoder för kvalitetssäkring arbetats fram. 

Behovet av en utbildningsinsats samt innehåll och omfattning har utvärderats. 

Utbildningsmaterial som redan finns har analyserats för att identifiera i vilken 

utsträckning nytt material behövs att tas fram. Ett förslag på genomförandet har också 

tagits fram. 

 

 

 

                                                 

2BELOK förstudie. Konsultperspektiv på Beloks Totalmetodik, Andersson 2017. 

Fastighetsbolag 
Antal projekt där Etapp 1 är 

genomförd enligt Totalmetodiken 
Antal projekt där man har 
gått vidare i Etapp 2 och 3 

Jernhusen Över 20 Ca 20 

Västerås Stad Ca 20 Ca 10 

Storfors kommun 2 - 

Akademiska Hus Ca 10 Ca 10 

Atrium Ljungberg Ca 45 - 

Piteå kommun 
1 projekt + i ca 5-10 projekt 

användes delar av metodiken 
1 

KLP Fastigheter 1 - 

Chalmers Fastigheter 4 1 

Lessebo kommun 1 - 
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5. GRUNDLÄGGANDE KOMPETENSKRAV FÖR TOTALMETODIKENS 
ETAPP 1 

 

Grundtanken med Totalmetodiken är att ha en helhetssyn på 

energieffektiviseringsprocessen i byggnader. Ett projekt enligt Totalmetodiken inleds 

med en förstudie (analys), Etapp 1, där en grundlig energiteknisk besiktning av 

byggnaden genomförs för att fastställa byggnadens status och identifiera tänkbara 

energiåtgärder. Energi- och lönsamhetsberäkningar och analys utifrån insamlad data 

resulterar i ett åtgärdspaket som uppfyller fastighetsägarens krav på lönsamhet och som 

ger fastighetsägaren underlag för att fatta bra beslut. En bra analys är avgörande för att 

projektet ska bli framgångsrikt.  

Den analys som görs i Etapp 1 är betydligt mer grundlig än den som görs exempelvis i 

samband med energideklarationen, men energideklarationen kan och ska givetvis 

användas som underlag så långt som möjligt. En mycket viktig del i konsultens arbete är 

energibesiktning och identifiering av energieffektiviseringsåtgärder. Övergripande kan 

energibesiktningar delas in i tre kategorier utifrån dess ”grundlighetsnivå”:  

 Kategori 1: Är i princip endast en ”skrivbordsbesiktning” där man gör en 

kartläggning av redan dokumenterade uppgifter, dvs. insamling och analys av 

grunddata. Möjligtvis görs en enkel okulärbesiktning.  

 Kategori 2: Innefattar, förutom en ”skrivbordsbesiktning”, en grundlig 

genomgång av byggnaden och installationer. Momentana, enklare mätningar kan 

behöva göras. 

 Kategori 3: Innefattar, förutom allt som ingår i Kategorier 1 och 2, även en utökad 

analys av byggnaden med bland annat kompletterande mätningar av systemens 

funktion, insamling av kompletterande detaljinformation för energiberäkning och 

kostnadskalkyl. 

 

För Etapp 1 i Totalmetodiken görs vanligen energibesiktning enligt Kategori 3. 

Även om det finns mycket specifik kunskap om energieffektivisering inom företaget 

behöver man ofta anlita en energikonsult. För att genomföra Etapp 1 enligt 

Totalmetodiken behövs att konsulten har följande kunskap och kompetens:  

 Kunskap om byggnadens funktion, verksamhet och installationstekniska system 

för att analysera systemens prestanda samt drift. 

 Kunskap om byggnadsfysik för bedömning av skick och renoveringsbehov för 

olika byggnadskomponenter (klimatskal). 

 Förståelse för inomhusklimatparametrarna och deras inverkan på byggnadens 

användare och byggnadens energianvändning.  

 Kunskap om att genomföra omfattande energikartläggning och utarbeta en lista 

över potentiella energieffektiviseringsåtgärder. Konsulten ska kunna förstå 

åtgärder även på detaljnivå och inte inrikta sig bara på de större och mest 

uppenbara åtgärderna. 
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 Kunskap om byggnadens energibalans och faktorer som påverkar effektiviteten, 

förmågan att samla in och analysera befintliga data om byggnadens 

energianvändning samt för att fastställa basfallet. 

 Kunskap om att använda energisimuleringsverktyg som är anpassat till 

beräkning av byggnaders energianvändning, för att kunna beräkna reducerad 

energianvändning för föreslagna åtgärder, med hänsyn tagen till hur enskilda 

åtgärder påverkar varandra när åtgärdspaket bildas. 

 Kunskap för att kunna ta fram kostnadskalkyler för de olika identifierade 

åtgärderna inklusive kringkostnader. Kunskap om byggprocessen behövs för att 

korrekt kunna bedöma investeringskostnaderna för olika åtgärdsförslag. 

 Kunskap om lönsamhetsberäkningar och sammansättning av åtgärdspaket enligt 

Totalmetodiken.  

 

För att säkerställa att konsulten har en bra grundkompetens rekommenderas att 

konsulten har fått utbildning inom samhällsbyggnadsteknik, byggnadsteknik, 

byggkontroll eller miljö- och energiteknik. Dessutom bör konsulten ha flera års 

arbetslivserfarenhet med energibesiktningar och energieffektiviseringsprojekt i 

lokalfastigheter. Lista på referenser bör efterfrågas och lämnas tillsammans med 

anbudet.  

 

Det kan vara svårt att ställa krav på referenser enligt Totalmetodiken, metoden är 

fortfarande relativt ny på marknaden. Men det är viktigt att konsulten har erfarenhet av 

fördjupade energibesiktningar av liknande fastigheter som uppdraget avser. 

 

Vilka specifika krav som ställs på konsulten vid upphandling är upp till beställaren. 

Beställaren bör vara tydlig och ställa rätt krav så att det inte leder till otydlighet mellan 

vad beställaren förväntar sig och vad konsulten levererar.  

 

Det kan förekomma att hela kompetensen som krävs för genomförande av Etapp 1 inte 

finns hos en enskild person hos konsultföretaget utan hos fler som tillsammans 

uppfyller kravet på kompetens. Detta bör tydligt efterfrågas och framgå i anbudet som 

lämnas till beställaren. Det är dock fortfarande viktigt att det är en konsult, som är 

diplomerad att genomföra Etapp 1, som håller samman projektet hos leverantören. Se 

vidare under avsnitt 9 Föreslagna metoder för framtida kvalitetssäkring. 

 

 

6. BEHOV AV KVALITETSSÄKRING UR FASTIGHETSÄGARENS 
SYNVINKEL 

 

De intervjufrågor som ställdes syftade till att få fastighetsägarens syn på konsulternas 

arbete och deras bedömning av kvalitén på resultat. Diskussionen var kring följande 

huvudfrågor: 

 Har genomförda projekt varit lyckade projekt? Om inte, vad var anledningen? 

 Hur handlade ni upp en konsult för Etapp 1? Vilka krav ställde ni på 

konsulternas kompetens vid upphandlingen? 

 Hur upplevde ni kvalitén av konsulternas arbete i Etapp 1? 
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 Vilken kompetens krävs för en konsult? Behövs det några ytterligare satsningar 

för att säkerställa att konsulter har rätt kompetens? 

 Skulle ni ha nytta av tillgång till kvalitetssäkrade konsulter? 

 

Reflektioner kring genomförda projekt 

En generell bedömning av alla intervjuade fastighetsägare är att projekten enligt 

Totalmetodiken har varit ganska lyckade eller mycket lyckade. De var positivt inställda 

till Totalmetodiken och resultatet metoden kan ge. Etapp 1 ger ett bra underlag för vad 

som behöver genomföras i byggnaden och man kan fatta bra strategiska beslut om 

byggnaden och framtida investeringar.  

 

De flesta använde metoden i sin ursprungliga form och genomförde Etapp 1 enligt 

handboken. Tre fastighetsägare genomför projekt med lite större eller mindre 

anpassningar av metoden.   

 

En fastighetsägare tyckte att konsulten kom fram med ganska uppenbara förslag på 

åtgärder, något som de kände till från början. Men det var ändå bra att få med 

noggranna beräkningar på åtgärder och lönsamhetskalkyler. Det är viktigt att beställaren 

förstår nyttan av energisimuleringen som är en stor del av uppdraget. 

 

Samma fastighetsägare tyckte också att det är viktigt för fastighetsägaren att kunna 

använda resultaten i nästa projekt. Det kan behövas att konsulten lämnar över allt 

material (inkl. modelleringsloggen) så att de kan använda det framöver och är inte 

bundna till samma konsult.  

 

En annan fastighetsägare hade erfarenhet där konsulter inte riktigt förstod metodiken. 

Den anlitade konsulten säger sig behärska metoden men gör som man alltid gjort 

tidigare.  

 

Fem fastighetsägare som intervjuades har gått vidare i Etapp 2 och genomfört åtgärder. I 

vissa fall har man inte genomfört alla åtgärder på en gång och det finns olika 

anledningar för detta. Exempelvis har planer med byggnaden ändrats under tiden, det 

finns åtgärder som genomförs bara i samband med planerad underhåll, det finns andra 

bättre alternativ som har kommit fram eller det kanske inte är så lätt att genomföra 

åtgärder pga. kallhyra. En fastighetsägare nämnde också problemet med resursbrist 

inom egna organisation och behovet att anlita konsulter för att fortsätta arbetet.  

 

Krav vid upphandling av en konsult för Etapp 1 

Två fastighetsägare har ramavtal med olika konsultbolag och då skickades anbudsfrågan 

för Etapp 1 till de företagen. De andra fastighetsägarna skickar ut förfrågan till flera 

olika konsultbolag och gör en direktupphandling av konsulten. Två av de intervjuade 

fastighetsägarna nämnde att Etapp 1 genomförs främst i egen regi, men konsulter anlitas 

också vid behov.  

 

De generella bedömningskriterierna var exempel pris, kompetens och organisation. Det 

grundläggande kravet vid upphandlingen var att projektet skulle genomföras enligt 
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BELOKs Totalmetodik med hänvisning till BELOKs hemsida eller Totalmetodikens 

handbok.  

 

Krav på referenser för liknande projekt fanns också med för de flesta. En fastighetsägare 

nämnde att det var en bonus om man hade varit med i liknande projekt tidigare. För en 

annan fastighetsägare var det ett starkt önskemål.  

 

För en fastighetsägare styrdes valet av konsulten av önskemål att konsulten som anlitas 

för Etapp 1 ska också kunna fortsätta med arbetet även i Etapp 2 och vara med i 

projekteringen.  

 

Fastighetsägare köper helst personlig kompetens. Det nämndes att om konsulten som 

anlitas för arbetet lämnar uppdraget under projektets gång ställs krav i avtalet att 

ersättaren måste godkännas av kunden. Samtidigt finns det inga garantier att nya 

personen har samma kompetens och tillräcklig förståelse om metodiken. I större 

konsultbolag har man oftast flera olika kompetenser in-house, oftare byte av personal 

och en handläggare med huvudansvaret. Det nämndes om risker med kvalitet som kan 

förekomma om mer erfarna konsulter lämnar över arbetet till yngre kollegor och 

samtidigt ger inte rätt stöd och övervakning av arbetet.  

 

Det var bara en fastighetsägare som nämnde att de också ställde kravet på utbildning vid 

upphandlingen. Några projekt har genomförts inom Energimyndighetens Totalkampanj, 

där det fanns med ett krav att delta i utbildningen.  

 

Två kommunala fastighetsägare ställer redan idag krav på att upphandlade konsulten 

ska vara en certifierad energiexpert. Med detta avses certifierad energikartläggare för 

EKL eller certifierad energiexpert för energideklarationer.  

 

Vad som ska ingå i priset har varit en större diskussionsfråga för en av de intervjuade 

fastighetsägarna, där konsulten ville få extra betalt får några arbetsuppgifter som de 

trodde ska ingå i avtalet. Fastighetsägaren tyckte att det vore bra om det finns en färdig 

mal för upphandlingen både för Etapp 1 och Etapp 2 för att undvika sådana situationer.  

 

Kvalitén av konsulternas arbete i Etapp 1 

Kvalitén av konsulternas arbete bedömdes generellt vara ganska bra. De flesta av de 

intervjuade fastighetsägarna var mycket nöjda med konsulter som anlitades. Bara en 

fastighetsägare hade erfarenhet av konsulter som inte riktigt förstod metodiken.  

 

En viktig nyckel till frångången tycks var bra förtroende för konsulten samt bra 

kommunikation och samarbete mellan konsulten och fastighetsägare. Att ha en god 

kontroll på planering och rutiner samt regelbundna avstämningar är väldigt viktigt.  

 

Kompetens gällande framtagning av åtgärdsförslag har varit varierande. De flesta av de 

intervjuade fastighetsägarna tyckte att resultatet från energibesiktningar och 

åtgärdsförslag har varit bra. Man har fått ganska bra genomlysning av status av 

byggnaden och energianvändning samt vad som ska åtgärdas. Men samtidigt är det svårt 

för en fastighetsägare att avgöra om framtagna förslag har varit bra eller inte. Man litar 

på konsulternas kompetens.  
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En fastighetsägare nämnde att de hade förväntat sig att konsulterna skulle komma fram 

med fler åtgärder än de mest uppenbara. De ville ha så noggrann genomgång som 

möjligt. Det nämndes även att det är viktigt att visa en fullständig lista på samtliga 

åtgärder som man har tittat på och inte bara de som finns med i paketet. Även de icke-

lönsamma åtgärderna är viktiga att se så att man inte tittar på dem igen. Det ska framgå 

vad man har avfärdat. Mer kreativitet önskas.  

 

Konsulten bör också tydligt separera vilka åtgärder som borde räknas även som 

underhållsåtgärder och vilka åtgärder som är en ren energibesparingsåtgärd.  

 

Vid ett fall hade fastighetsägaren också ett önskemål att konsulten skulle ta fram flera 

alternativa förslag för att beställaren ska kunna bestämma tillgångssätt baserat på 

förutsättningar som finns.  

 

Alla konsulter använde någon typ av energisimuleringsverktyg för beräkning av 

besparingspotentialen, men det förekommer också schablonberäkningar. En 

fastighetsägare nämnde att de inte har problem med om energiberäkningar är mer grova 

i Etapp 1.  I slutändan är det viktigt att se realistiska bedömningar och inte 

glädjekalkyler.  

 

En annan fastighetsägare hade erfarenhet från ett projekt där energibesparingarna blev 

samma som kalkylerat. Samtidigt kostade åtgärdspaketet mer än de trodde och en del 

kostnader borde räknats med i underhållskostnader.  

 

Erfarenhet av där beräknade kostnader har varit lägre än i verkligheten hade också två 

andra fastighetsägare. Det nämndes att konsulter ofta missar kringkostnader. Samma 

problem framkom även i en tidigare förstudie (Andersson, Termens 2016) då det 

framkom från flera håll att investeringen ofta blir dyrare än vad som förväntats baserat 

på resultatet med kostnadsförslag som framkom ur Etapp 1.   

 

Däremot nämnde två andra fastighetsägare att kostnadskalkyler stämde ganska bra 

överens med verkligheten. I några projekt kunde man ta in anbud redan i Etapp 1 och då 

fick man med träffsäkrare kostnader i analysen.  

 

För flera fastighetsägare var det särskilt viktigt att konsulten specificerar i detalj vad 

som ingår i kostnadskalkylen. Ett förslag från en fastighetsägare var att eventuellt 

utveckla rapporteringsmallen med informationen och tabeller som måste vara med, dvs. 

tvinga konsulten att styra kostnadsuppskattningar med rapportmall. Konsulter borde 

tillsammans med fastighetsägaren gå genom vad som ingår i kostnadskalkyler.  

 

Det fanns inga specifika krav på rapporteringen som fastighetsägare själv ställde på 

konsulten. Krav på rapporteringen fanns med i de projekt som genomfördes inom 

Energimyndighetens Totalkampanj. I övriga projekt används oftast BELOKs 

rapportmall eller konsulter har egna mallar. 

 

En generell bedömning var att rapporten var tydlig, omfattande och gav bra underlag för 

beslut. Vid rapporteringen är det viktigt att ha en bra sammanfattning eftersom 

rapporten kan bli ganska omfattande med många detaljer. 
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Reflektioner kring krav på konsulternas kompetens  

Etapp 1 kräver att man har bra kompetens både vad gäller olika installationstekniska 

system och klimattekniska åtgärder. Det kan förekomma att hela den kompetensen finns 

hos olika personer i konsultföretaget.  

 

Konsulten ska kunna förstå åtgärder även på detaljnivå, på rumsnivå, och inte inrikta sig 

bara på de större åtgärderna. Annars finns det en risk att man missar de små åtgärder 

som dessutom är billiga att genomföra och ska hjälpa att bära upp större åtgärder i ett 

åtgärdspaket.  

 

Konsulten ska ha en bra grundkompetens, exempelvis vara högskoleingenjör. Men det 

är lika viktig med praktisk erfarenhet och att konsulten har jobbat några år med liknande 

projekt. Man bör ha en erfaren expert i projektet, som är huvudansvarig, som kan ta med 

flera andra kompetenser, juniorer, osv. i projektet vid behov.  Enligt en fastighetsägare 

borde projekthandläggaren på konsultfirman ha minst 5 års dokumenterat erfarenhet 

med energibesiktningar i liknande byggnader och liknande projekt. För 

kompetenskontroll borde handlingar från tidigare projekt granskas, kräva dokumenterad 

erfarenhet och referenser.  

 

Samtidigt anses det vara mer orimligt att ställa krav på referenser enligt 

Totalmetodiken. Metoden är relativt ny på marknaden och det finns fortfarande inte så 

många konsulter som har genomför projekt enligt metoden. Enligt en fastighetsägare får 

man får inte ställa alltför höga krav. Annars är det svårt att komma in i processen. 

 

Flera fastighetsägare anser att konsulten borde vara en kvalificerad certifierad 

energiexpert eller ser nyttan av det om konsulten är en certifierad expert. I flertal projekt 

som genomfördes av de intervjuade fastighetsägarna var konsulten en certifierad 

energiexpert.   

 

Enligt en fastighetsägare kan en certifierad energikartläggare eventuellt fungera som 

kvalitetsstämpel men detta borde kompletteras också med energiberäkningar. Kraven på 

en certifierad energikartläggare innehåller också mycket annat som inte är direkt 

relevant för Totalmetodiken.  

 

Det är viktigt att konsulten som lämnar anbud har bra förståelse för Totalmetodiken. En 

del fastighetsägare tycker att konsulten absolut borde delta i introduktionskursen eller 

någon motsvarighet. Även fastighetsägaren borde gå. Beställarens kompetens är också 

viktig.  

 

En annan fastighetsägare har åsikten att om konsulten har gått en utbildning är bra, men 

detta är bara en förutsättning att uppfylla krav på kompetens och kan inte ställas som 

krav vid upphandlingen. 

 

En fastighetsägare tyckte även att presentationen i avslut av Etapp 1 är viktig. De har 

erfarenhet av konsulter som har problem att redovisa resultatet på ett koncentrerat vis. 

Här skulle BELOK eventuellt ta fram en mall för grafisk presentation av Etapp 1 och 

vad den minst bör innehålla. I nästa steg lyfts förslag till investeringen till företagets 

ledningsgrupp.  
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Tillgång till kvalitetssäkrade konsulter 

Alla fastighetsägare var överens om att någon typ av kvalitetssäkring behövs. De anser 

att alla beställare inte alltid har koll på vad som ska levereras och kraven som ska ställas 

på konsulter. De flesta av intervjuade skulle även själv ha nytta av tillgång till 

kvalitetssäkrade konsulter.   

 

En fastighetsägare tycker att det behövs kompetensförstärkning bara inom vissa 

områden, till exempel inom kostnadskalkyler. Flera fastighetsägare ser brister inom 

detta idag och behovet för stärkning av kompetensen.   

 

Grundcertifieringen enligt energikartläggning och/eller energideklarationer eller 

grundläggande bedömningskriterier kan vara något att utgå från. Detta kan vara i from 

av prov, som innehåller frågor om byggnadens energibalans, byggnadstekniska och 

installationstekniska åtgärder, osv. Även en praktisk energibesiktning kan genomföras 

som en del av provet. Alternativt kan man styrka erfarenheter med dokumenterade 

referenser.  

 

Kvalitetssäkring kan ges för personer och för företag. Enligt en fastighetsägare kan det 

vara viktigt att företaget ska få kännedom om vikten att ha kvalifikationerna. Detta kan 

uppmärksammas mer och tas på större allvar om inte endast individer kvalitetsstämplas 

utan också företaget. 

 

Om certifieringskrav ska ställas på att konsulter är certifierade enligt befintliga 

ordningar kan det förstärkas med krav på kompetens om Totalmetodiken. Att utgå ifrån 

de expertkrav som finns för EKL och Energideklarationer och bygga på dessa med en 

Totalmetodiksdel anses vara ett lämpligt sätt att ”kvalitetsstämpla” konsulter. En 

kvalitetssäkrad Totalkonsult kan exempelvis vara en kvalificerad certifierad 

energiexpert som har deltagit i en utbildning av Totalmetodiken. Att få in 

kravet/förteckning via Boverket föreslogs av en fastighetsägare.   

 

 

7. BEHOV AV KVALITETSSÄKRING UR KONSULTERNAS SYNVINKEL 
 

Konsulterna fick svara på frågan ”Hur kan man säkra kvalitet i arbetet?” samt frågan 

”behövs någon form av kunskapsbevis?”. Konsulterna är generellt inte beredda på några 

längre utbildningar för att bli behörig totalkonsult, men har några tankar kring former av 

utbildning eller kunskapsbevis. Det är fler än en konsult som håller med om att det är en 

svår uppgift att säkerställa kompetens.  

 

Flera säger att befintliga system bör utgöra grunden för en eventuell certifiering, men att 

man kan bygga på dem. Grundsystemen är exempelvis kvalificerad certifierad 

energiexpert och certifierad energikartläggare. Att delta i Totalkampanj och få genomgå 

utbildning och utvärdering av erfarenheter och arbetssätt tillsammans med sin beställare 

var ett förslag på lämplig påbyggnadsutbildning. Andra förslag är att konsulten visar 

upp en portfölj med referensprojekt, eller att det skapas en lista med konsulter samt 

deras referensprojekt på belok.se.  
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En synpunkt var att det viktigaste är att säkerställa att konsulten behärskar 

energiberäkningar och besiktning i verkligheten. Vissa konsulter kan sakna formell 

utbildning, men är skickliga erfarenhetsmässigt och kan behärska uppdraget. Om någon 

ytterligare form av utbildning eller kvalitetssäkring ska upprättas önskas fokus på 

ekonomi och struktur för arbetssättet.  

 

Några konsulter tycker att kvalitetssäkringen ska kunna vara företagsbaserad för att 

kunna svara upp med nödvändiga kompetenser för uppdraget. Ett sätt att göra detta är 

att fastighetsägaren vid anbudsförfrågan formulerar sina kriterier på samma sätt som de 

gör för LOU-uppdrag. Företaget svarar då gemensamt på beställarens kravställning samt 

namnger ofta lämpliga kompetenser.  

 

Enligt vissa konsulter är Totalmetodikens litteratur för tung att ta sig igenom och att 

man skulle ha en kondenserad variant med det nödvändigaste, samt checklistor på 

åtgärder som bör gås igenom för att säkerställa att inget missas. Flera nämner att det är 

bra att ha konsultrapportmallen att arbeta efter för att inte missa delar, men säger 

samtidigt att rapporten kan utvecklas än mer.  

 

Majoriteten av de intervjuade konsulterna (om inte alla) har varit på utbildning i 

Totalmetodiken tillsammans med sin beställare i samband med uppstart av 

totalkampanjer. De flesta är nöjda med denna utbildning och tycker att det ligger på en 

lagom nivå. Det är bra att man närmar sig frågorna tillsammans med fastighetsägaren 

och har flera andra konsulter att bolla med under utbildningen. Någon tycker att man 

kan lägga mer fokus på kalkyldelarna och mer fokus på hur man i nästa steg kan bidra 

till att få åtgärderna genomförda. Mer pedagogik kan behövas i kommunikationen med 

beslutsfattare. Någon skulle gärna ha haft en praktisk övning i totalverktyget med 

prioritering av åtgärdsförslag etc. Det är uppskattat att Totalmetodiken är en öppen 

metodik som kan användas av alla även utan utbildning eller licens till verktygen, 

oavsett om det blir en certifiering så vill man ha kvar den öppna tillgången till 

materialet.  

 

 

8. OLIKA KVALITETSSÄKRINGSMETODER 
 

Intervjusvar visade sig att fastighetsägare generellt var nöjda med konsulternas arbete i 

Etapp 1 enligt Totalmetodiken. Det finns redan olika kompetenskrav som 

fastighetsägare ställer på konsulter. Bland annat nämndes av någon av fastighetsägarna 

att den upphandlade konsulten som anlitas ska vara certifierad energiexpert. Med detta 

avsåg fastighetsägaren certifierad energikartläggare för EKL eller certifierad 

energiexpert för energideklarationer. Även krav på utbildningen nämndes. Det är viktigt 

för fastighetsägare att konsulten som lämnar anbud har bra förståelse om 

Totalmetodiken, har praktisk erfarenhet och har jobbat några år med liknande projekt 

som uppdraget avser. Vid upphandling av konsult fanns krav på referenser med hos de 

flesta fastighetsägarna.  
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Både fastighetsägare och konsulter är överens om att någon typ av generell 

kvalitetssäkring behövs och att befintliga certifieringssystem och utbildningar bör 

utgöra grunden för eventuellt ny kvalitetssäkringsmetod.   

 

Här studeras närmare de olika befintliga kvalitetssäkringsmetoder som finns och som 

nämndes av de intervjuade fastighetsägare samt konsulter. Syftet med detta är att 

analysera om de kan säkerställa att grundläggande krav på konsulternas kompetens i 

Etapp 1 uppfylls och i vilket utsträckning kompetensförstärkning behövs.   

 

Översyn av befintliga certifieringssystem inom energi 

I kapitel 5 Grundläggande kompetenskrav för Totalmetodikens etapp 1, listades de 

kompetenskrav som ställs på konsulter som ska genomföra ett totalprojekt. Men frågan 

är hur bra stämmer de kompetenskraven överens med kompetenskraven som finns med i 

olika certifieringar inom energiområdet? 

 

Boverket är huvudman för certifiering Certifierad energiexpert med behörighet Normal 

eller Kvalificerad 3. Certifieringen ger behörighet att genomföra energideklarationer 

(ED). Skillnaden mellan de två behörighetsnivåer Normal eller Kvalificerad är hur 

komplexa byggnader den certifierade har kunskaper att arbeta med. Då Totalmetodiken 

tillämpas för energieffektivisering av lokalfastigheter, vilket oftast är mer komplexa 

byggnader, är behörighet Kvalificerad intressant för genomförande av Etapp 1 enligt 

Totalmetodiken.  

 

Energimyndigheten är huvudman för certifieringen Certifierad energikartläggare.  

Certifieringen ger behörighet att genomföra energianläggningar enligt lag (2014:266) 

om energikartläggning i stora företag (EKL). Kompetenskraven för att bli certifierad 

energikartläggare regleras i Statens Energimyndighets författningssamling STEMFS 

2014:24 och finns förtydligade i en separat vägledning5. Det är främst i vägledningen 

relevanta kunskapskrav kan utläsas.  

 

Hur de två certifieringarna certifierad energiexpert med behörighet Kvalificerad, 

fortsatt kallad ”certifierad energiexpert” och certifierad energikartläggare korrelerar 

med kraven som ställs på konsulter som ska genomföra Etapp 1 i Totalmetodiken, visas 

i Bilaga 1.   

 

Grundkompetenskraven är nästan samma för båda certifieringar och för 

Totalmetodiken.  Krav på teknisk utbildning finns med i certifieringen till certifierad 

energiexpert och i certifieringen till energikartläggare. Certifierad energikartläggare 

behöver ha minst 3 års arbetserfarenhet med energieffektivisering och 

energikartläggning om man har teknisk högskoleexamen. Vid annan teknisk utbildning 

krävs längre arbetslivserfarenhet. För att bli certifierad till certifierad energiexpert 

                                                 

3 Kompetenskrav för att bli certifierad energiexpert enligt BFS 2007:5 - CEX 1 med ändringar tom t.o.m. 

BFS 2016:15 - CEX 5 

4 Kompetenskrav på person som genomför energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 

5 Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora 

företag, 2015-12-07 
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behövs 5 års erfarenhet inom bygg- eller fastighetsförvaltningsbranschen och 2 års 

erfarenhet med nära anknytning till energianvändning och inomhusmiljö. 

Referensprojekt krävs för att kunna bli certifierad för båda certifieringar. Dock för 

certifierad energikartläggare behöver dessa inte vara för byggnader.  

 

Kunskapskraven i certifieringen till certifierad energiexpert är generellt formulerade 

och det är svårt att utifrån kriterierna avgöra på vilken nivå kunskaperna ligger. 

Certifieringen kräver att konsulten har detaljerade kunskaper om byggnaderna. Experten 

ska ha förståelse för byggnadens konstruktion och tekniska system och utifrån det kunna 

ställa upp en energibalans för byggnaden. Energiexperten ska kunna ta fram förslag på 

åtgärder och kunna beräkna deras kostnader och energibesparing. 

 

Kraven för att bli certifierad energikartläggare är i vissa avseenden bredare, då det även 

krävs mer detaljerade kunskaper om verksamhetens energianvändning i relation till 

byggnadens medan kraven för att bli certifierad energiexpert fokuserar bara på 

byggnader. En certifierad energikartläggare ska även ha mer kunskaper om den större 

energibilden (energisystemet). Certifieringen har även ett tydligare krav på att kunna ta 

fram beslutsunderlag och investeringskalkyler, inte bara beräkning av åtgärders 

kostnader och besparingspotential.  

 

Å andra sidan kan en certifierad energikartläggare ha sitt expertområde inom t.ex. 

industriprocesser eller transporter och då endast ha grundläggande kunskaper om 

byggnader. För att säkerställa att en certifierad energikartläggare har kunskaper om 

lokalfastigheter kan referenstagning i form av genomförda projekt vara lämpligt. 

 

Det finns ingen möjlighet att inom certifieringarna tydligt utläsa vilken nivå en 

energibesiktning ska kunna genomföras på men kunskapskraven för de två 

certifieringarna ställer krav motsvarande minst kategori 2, se kap 5, men troligen täcks 

även kategori 3. För att veta vilken erfarenhet en certifierad konsult har krävs 

referensprojekt. Exempel på vad som ingår i utbildningar för certifiering till certifierad 

energiexpert och certifierad energikartläggare visas i bilaga 3.   

 

Något som är viktigt vid användning av Totalmetodiken är att kunna förstå hur olika 

energiåtgärder påverkar varandra och då behövs ofta ett energisimuleringsverktyg. Att 

kunna hantera energisimuleringsverktyg är ett krav för att bli certifierad energiexpert 

men finns inte med i kraven för att bli certifierad energikartläggare. Dock är det troligt 

att en certifierad energikartläggare ändå kan hantera den typen av verktyg. Eventuellt 

kan hantering av energisimuleringsverktyg intygas med referenser.  

 

De delar av Totalmetodiken som inte tydligt återfanns i någon av certifieringarna är 

hanteringen av åtgärder i form av paket och lönsamhetsberäkningar enligt 

internräntemetoden, även om en certifierad energikartläggare ska ha kunskaper om 

olika typer av lönsamhetsberäkningar.  

 

Utbildningar i Totalmetodiken – dagsläget 

Det finns redan idag utbildningar där Totalmetodiken ingår som en del i utbildningen 

eller där utbildningen är helt fokuserad på Totalmetodiken. Det finns även 

utbildningsmaterial anpassat för de olika utbildningarna. 
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Utbildningarna som finns tillgängliga inryms främst inom Energimyndighetens 

utbildningssatsningar Energilyftet och Beställarkompetens. Dessutom har utbildningar 

hållits i samband med utlysningar från Energimyndigheten gällande nya 

fastighetsägares möjligheter att prova på Totalmetodiken. Relationen mellan utbildning 

med Energilyftet respektive Beställarkompetens visas schematiskt i Figur 1. 

 

 
Figur 1 Figuren återger schematiskt relationen mellan utbildning med Energilyftet 

respektive Beställarkompetens. Medan Energilyftet avser lyfta deltagaren från att 

ha baskompetens till att ha densamma och även kunna använda den, går 

utbildning enligt Beställarkompetens ett steg längre. Deltagarna har baskunskap 

som finns och används men tar steget till specifika och fördjupade kunskaper 

som används i den egna verksamheten. 

 

Energilyftet är en web-baserad utbildning som består av ett antal moduler. En av 

modulerna koncentreras mot just Totalmetodiken. Även en annan modul, omfattande 

lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar, innefattar delar av Totalmetodiken. 

Energilyftet är inte lärarledd utan utbildningen genomförs av personer via egen dator. 

Vid ett antal tillfällen kan de som genomgår Energilyftet delta vid webbinarier, där man 

online träffar experter och får möjlighet att ställa frågor eller kommentera innehållet i 

web-utbildningen.   

 

Utbildning inom Totalmetodiken som del av Energilyftet får sägas vara en inblick i vad 

Totalmetodiken är. Utbildningsmaterialet finns på nätet och är anpassat för den web-

baserade utbildningen. Informationen ät relativt kortfattat och översiktligt, och fyller 

inte de krav som kan ställas på material för en utbildning för att få en djupare förståelse 

för hur ett projekt enligt Totalmetodiken genomförs. För att själv kunna använda 

Totalmetodiken behövs ytterligare utbildning. 

 

Beställarkompetens är lärarledda utbildningar som i hög grad baseras på resultat från 

några av Energimyndighetens nätverk. Här finns exempelvis ur Beloks verksamhet 

utbildning inom Totalmetodiken, som riktas mot fastighetsägare, byggherrar, konsulter, 

projektörer och arkitekter. 
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Den lärarledda utbildningen innehåller följande huvudteman: 

 Fördelar och möjligheter med Totalmetodiken 

 Erfarenheter från tidigare projekt  

 Tillämpning av Totalmetodiken i praktiken: genomgång av arbetsprocess, roller 

och ansvar 

 Lönsamhetsberäkningar enligt Totalmetodiken, genomgång av Totalverktyget 

 Upphandling av en Totalmetodikstjänst 

 

Utbildningen ges antingen som en halvdags- eller som en heldagskurs. Skillnaden i 

innehåll är främst att heldagsutbildningen innehåller fler räkneexempel och en 

ytterligare fördjupning i de arbetsmoment som exempelvis konsulten har att hantera. 

 

Beställarkompetens utbildningar arrangeras i samarbete med olika 

branschorganisationer, som hjälper med det praktiska arrangemanget och med 

annonsering till sina medlemmar och nätverk. De flesta deltagare på utbildningar hittills 

har varit representanter från fastighetsorganisationer (beställare och driftspersonal), men 

några utbildningar har getts även till konsulter.   

 

För fastighetsägare är utbildningen koncentrerad mot allmän information om metoden 

och vilka roller och ansvar fastighetsägaren förväntas att ha under hela processen. 

Informationen om konsultens insats är mer orienterande karaktär där utbildningen 

främst riktats in på vad fastighetsägaren ska efterfråga vid upphandling av konsult. Här 

diskuteras även om vad fastighetsägare kan förväntas bistå konsulten med.  

 

För konsulter är utbildningen koncentrerad sig på konsultperspektivet, dvs vad 

konsulten behöver behärska och genomföra. Eftersom utbildningen är begränsad till 

bara en dag, är informationen ganska informativ och handlar mycket om praktisk 

rådgivning. Det finns många olika moment i hela arbetsprocessen att gå genom under 

utbildningsdagen. Räkneexemplet handlar om användning av Totalverktyget för 

lönsamhetsberäkningar.  

 

Utbildningsmaterialet som används i Beställarkompetens är omfattande och är till stora 

delar hämtat ur det ”kompendium” om Totalmetodiken som återfinns på Beloks 

hemsida, samt ur det utbildningsmaterial (powerpoint-bilder) som också tagits fram av 

Belok och inom det internationella samarbetsprojektet ”Total Concept” som 

finansierades av EU.  

 

Tidigare har även utbildningar hållits inom ramen för Energimyndighetens utlysningar 

med syfte att ge fler fastighetsägare möjlighet att testa Totalmetodiken. Bidrag har getts 

till över 40 fastighetsägare att genomföra Etapp 1 enligt Totalmetodiken. Både 

fastighetsägare och konsulter som anlitades för att utföra arbetet deltog i den 

gemensamma utbildningen. Utbildningen var en heldags utbildning och gav en 

introduktion till vad som förväntas av både fastighetsägaren och konsulten vid 

genomförandet av Etapp 1. Inga krav på förkunskaper ställdes på konsulten, utan 

fastighetsägaren hade helt själv handlat upp konsult för genomförande.  

Totalt har Energimyndigheten haft tre utlysningar för Totalmetodikens Etapp 1. Flera av 

de fastighetsägare och konsulter som intervjuades inom detta projekt har deltagit 
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utbildningen som arrangerades inom Energimyndighetens utlysningar om 

Totalmetodikens Etapp 1. 

 

 

9. FÖRESLAGNA METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSSÄKRING 
 

Det finns olika sätt att säkerställa att de konsulter som erbjuder tjänster inom området 

Totalmetodiken uppfyller de krav på kvalitet som rimligen kan ställas. Här kan tänkas 

olika kombinationer av krav på grundkompetens, utbildning och erfarenhet. 

Uppfyllande av kraven kan i sin tur kontrolleras på olika sätt – genom uppvisande av 

bestyrkta kvalifikationer, genom att delta i kunskapstest, genom att uppfylla krav i för 

ändamålet skräddarsydd certifiering eller diplomering, eller kombination av dem. Nedan 

görs en genomgång av två möjliga metoder och för- respektive nackdelar gås igenom. 

 

Metod 1. Diplomering utan krav på tidigare certifiering(ar) 

Inom ramen för Energimyndighetens utbildningssatsning Beställarkompetens och 

Energimyndighetens utlysningar om Totalmetodikens Etapp 1, har ett antal utbildningar 

getts omfattande Totalmetodiken. Oavsett om konsulter deltagit i utbildningar som del 

av Beställarkompetens eller som del av en utlysning, har inga krav på förkunskaper eller 

tidigare nämnda certifieringar ställts. Inte heller har några prov hållits för någondera av 

utbildningarna. Utbildningen av konsulter har varit teoretisk i så motto att metodiken, 

som en del av utbildningen, inte provats skarpt för någon byggnad. 

 

Ett alternativ för kvalitetssäkring av konsulter är utveckling av en skräddarsydd 

diplomering som innehåller mer omfattande utbildning än den som finns tillgänglig 

idag. Det här alternativet ställer inga krav på tidigare certifieringar, exempelvis 

certifierad energiexpert eller certifierad energikartläggare.  Istället ska alla 

grundläggande kompetenskrav för Totalmetodikens Etapp 1, som beskrevs i kapitel 5, 

granskas och säkerställas som en del av diplomeringen.  

 

Krav på grundkompetensen ska finnas med. Exempelvis ska konsulten bevisa att hen 

har relevant teknisk utbildning inom området. Dessutom borde konsulten ha minst tre 

års arbetslivserfarenhet med energibesiktningar och energieffektiviseringsprojekt i 

lokalfastigheter. En lista med relevanta referenser borde lämnas tillsammans med 

anmälan till kursen och provet.  Om konsulten saknar relevant teknisk utbildning kan 

större arbetslivserfarenhet med energibesiktningar och energieffektiviseringsprojekt i 

lokalfastigheter krävas samt fler antar relevanta referenser behövs lämnas in. 

 

I den mer omfattande utbildningen skulle såväl praktiska som teoretiska moment 

behöva ingå. I teoretiska delen skulle ingå detaljer som är viktiga för energibesiktning, 

kostnadskalkyler, samt energi- och lönsamhetsberäkningar. Praktiska moment kan 

exempelvis genomföras i form av en case study.  

 

Om ett säkerställande av kompetensen efterfrågas måste den även kontrolleras. Det är 

svårt att se att det skulle kunna göras utan ett (omfattande) slutprov. Syftet med provet 

är att säkerställa att konsulten har alla de kunskaper som behövs för att till fullo förstå 

och kunna arbeta med Totalmetodiken. Ett sådant slutprov skulle lämpligen utmynna i 

någon form av utfärdande, där en lämplig form vore exempelvis ”Diplomerad 
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Totalkonsult”. Det rekommenderas att diplomen ska gälla för fem år, efter den tiden ska 

provet tas igen. 

 

Upplägget för denna typ av kvalitetssäkringen illustreras i figur 2.  

 

 
Figur 2 Olika moment som ska ingå i Metod 1”Diplomering utan krav på tidigare 

certifiering(ar)” 
 

Fördelar med en kvalitetssäkring enligt denna ordning är att samtliga moment i 

utbildning och kunskapsomfattning kan säkerställas och kontrolleras. Utbildningen 

skulle kunna skräddarsys efter behoven och bli precis så omfattande som behövs, 

varken mer eller mindre.  

Nackdelen är att utbildningen med nödvändighet ändå totalt sett skulle behöva bli 

omfattande för att täcka in alla aspekter på kunskap som efterfrågas hos en Totalkonsult 

och därmed tidskrävande. Troligtvis behöver en sådan utbildning vara 2-3 dagars 

utbildning för att täcka de olika delmomenten.  Utbildningsmaterial skulle behöva 

utvecklas och praktiska moment behöva utarbetas. Risken är att konsulter skulle 

uppleva utbildningen till ”Diplomerad Totalkonsult” som både för krånglig och för 

tidskrävande. Det skulle i sin tur sannolikt innebära att intresset för att utbilda sig till 

”Diplomerad Totalkonsult” skulle bli lågt. 

 

Metod 2. Diplomering med krav på tidigare certifiering(ar) 

Den andra huvudinriktningen på kvalitetssäkring av konsulter är att diplomeringen 

bygger vidare på redan tidigare kvalitetsgranskade kvalifikationer. Istället för att gå 

igenom varje steg i Totalmetodiken från grunden på utbildningen kunde man bygga på 

kunskaper som redan tidigare säkerställts, exempelvis genom certifieringssystem inom 

energi. Med ett sådant förfarande skulle utbildningen kunna kortas och kunskapsprov 

kunna omfatta endast delar som inte tidigare testats. 

 

De konsulter som ska genomgå utbildningen har redan någon form av 

kvalitetsbedömning som utfärdats av annan part. Här är det främst två ordningar som är 

av intresse:  

 certifierad energiexpert för energideklarationer med behörighet Kvalificerad  

 certifierad energikartläggare  

Grundkompetens
•relevant teknisk utbildning
•>3 års arbetslivserfarenhet

•Lista med referenser

Utbildning

(2-3 dagar)

•teoretisk del

•praktisk del

Kunskapsprov •teoretisk del

•praktisk del

Diplom
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Kraven för att bli certifierad enligt de två ordningarna är i mycket med varandra 

överensstämmande. Jämförelse med kompetenskraven som behövs för Totalmetodikens 

Etapp 1 beskrevs mera i detalj i tidigare avsnitt 8.  Kravet, att konsulten ska vara 

certifierade energiexpert eller certifierad energikartläggare förutsätter att man har 

relevant grundkompetens inom byggnader. Vidare ställs krav på bland annat kunskap 

om byggnaden och installationstekniska system, faktorer som påverkar byggnadens 

energibalans och energieffektiviteten. Konsulten ska kunna genomföra omfattande 

energianalysen och ta fram potentiella energieffektiviseringsåtgärder. Liknande 

kompetenskrav ställs även för en konsult som genomför Etapp 1 och därför anses de två 

certifieringar ge bra kvalitetsgranskade kvalifikationer till en ”Totalkonsult”.  

 

Lista på referensprojekt krävs för båda certifieringarna. Dock för certifierad 

energikartläggare behöver dessa inte vara för byggnader. Samtidigt förutsätter 

diplomeringen att konsulter har bra kunskaper om byggnader för att klara provet och 

därför bör detta inte vara något problem. Vid upphandlingar av Totalprojekt 

rekommenderas även att en lista med referenser på tidigare genomförda 

energibesiktningar och energianalyser i lokalfastigheter efterfrågas och lämnas in 

tillsammans med anbudet till fastighetsägaren.      

 

Utbildningen bygger på kunskaper som redan tidigare säkerställts och behöver täcka 

bara de delar, som inte finns med i de ovan nämnda certifieringar, exempelvis 

arbetsprocessen med Totalmetodiken samt lönsamhetskalkyler enligt metoden. Exempel 

på vad som ingår i utbildningar för certifiering till certifierad energiexpert och 

certifierad energikartläggare visas i bilaga 3.  Syftet med utbildningen i den här 

diplomeringen är att säkerställa att konsulten har en bra förståelse av Totalmetodiken, 

hela arbetsprocessen och hur de arbetsmomenten ska genomföras som är specifika för 

Totalmetodiken. Utbildningen kommer eventuellt genomförs som en endags kurs. 

 

För att säkerställa kompetensen behöver utbildningen avslutas med kunskapsprov. 

Godkänt resultat intygas med ett diplom. Här vore det rimligt att konsulter som tidigare 

har gått utbildningen inom Beställarkompetens eller Energimyndighetens utlysningar 

om Totalmetodikens Etapp 1, och dessutom innehar en av ovan nämnda certifieringar, 

bara ska behöva få godkänt på kunskapsprovet för att bli godkänd som ”Diplomerad 

Totalkonsult”. De ska således inte behöva gå utbildningen.  

 

Eftersom kravet för re-certifiering finns med i de befintliga certifieringssystem, behöver 

inte provet tas igen efter fem år.  Relevanta kompetenskrav prövas redan med re-

certifieringen. Samtidigt är diplomet för ”Diplomerad Totalkonsult” giltigt bara om 

konsulten håller en giltig certifiering för åtminstone en av de andra två nämnda 

certifieringarna.   

 

Upplägget för denna typ av kvalitetssäkringen illustreras i figur 3.  
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Figur 3 Olika moment som ska ingå i Metod 2”Diplomering med krav på tidigare 

certifiering(ar)”. 
 

Fördelar med att utgå ifrån att utbildning till Totalkonsult baseras på redan etablerade 

och kända certifieringsordningar är att ett antal olika moment som är viktiga redan 

prövats och därigenom inte behöver prövas på nytt. På detta sätt kan utbildningen 

begränsas till att ”bygga på” kunskaper som redan finns, med sådant som absolut krävs 

för Totalmetodiken. Utbildningens längd skulle därför kunna kortas jämfört med 

tidigare diskuterad lösning och kunskapsprov skulle koncentreras mot de särskilda 

moment som är viktiga för Totalmetodiken. Det är svårt att se någon nackdel med en 

ordning enligt denna. 

 
Rekommenderad metod för framtida kvalitetssäkring 

Av de två huvudinriktningar som redovisas ovan syns den senare ” Diplomering med 

krav på tidigare certifiering(ar)” vara bättre för kvalitetssäkring av ”Totalkonsulter”. 

Ett upplägg enligt detta förslag rekommenderas också av intervjuade fastighetsägare och 

konsulter. 

 

Diplomering till ”Totalkonsult” skulle då endast handla om en komplettering, 

påbyggnad, av redan befintliga kunskaper. Vilka kunskaper som behöver kompletteras 

med hjälp av utbildningen behandlas i näst avsnitt. 

 

Diplomeringen kommer att vara frivillig. Men nätverket Belok ska sträva efter att skapa 

en efterfrågan från fastighetsägarnas sida, till exempel rekommendera att ställa krav på 

diplomerade ”Totalkonsulter” vid upphandlingen.  

 

Diplomeringen ska gälla personligen, det går inte att få diplomering för företaget.  

 

 

 

 

 

 

 

Grundkompetens
•Certifierad energiexpert nivå Kvalificerad eller
•Certifierad energikartläggare

Utbildning (1 dag) •teoretisk del

Kunskapsprov
•teoretisk del

•praktisk del

Diplom
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10. UTVECKLING AV FRAMTIDA UTBILDNINGEN  

 
Innehåll i framtida utbildningen 

Den framtida utbildningen som ingår i den föreslagna kvalitetssäkringen av konsulter 

ska koncentrera mot ökning av kompetens av de delar som inte finns med i de ovan 

nämnda certifieringar. Utbildningen ska huvudsakligen hantera följande delar: 

 Allmän genomgång av Totalmetodikens arbetsprocess, roller och ansvar. 

 Lönsamhetsberäkningar enligt Totalmetodiken, framtagning av åtgärdspaket. 

 

Dessa viktiga teman finns redan med i dagens lärarledda utbildningar om 

Totalmetodiken, exempelvis som hålls inom Beställarkompetens. I den framtida 

utbildningen behöver mer fokus ligga på exemplen om hur åtgärdspaketet tas fram samt 

känslighetsanalyser.   

Enligt intervjusvaren från fastighetsägare och konsulter finns det ett visst behov av 

kompetensförstärkning även inom andra områden, exempelvis: 

 Energiberäkningar: Kvalitetssäkring av beräkningsresultaten, hantering av 

indata.   

 Kostnadskalkyler: Kostnadskalkyler behöver ha större träffsäkerhet. Det är 

viktigt att även specificera vad som ingår i kalkylen. 

 Kommunikation och redovisning av resultatet: Mer pedagogik kan behövas i 

kommunikation med beslutsfattaren. Rapporteringen behöver ha en bra 

sammanfattning och redovisa även åtgärder som inte tas med i paketet, så att 

man inte tittar på dem igen. Det är även viktigt att konsulten presenterar 

resultatet på ett bra sätt. 

 

Den framtida utbildningen behöver ta med frågorna för att säkerställa bra kvalitet i 

resultatet av konsulternas arbete.  

 

Behov av framtagning av nytt utbildningsmaterial 

I en kommande utbildning för kvalitetssäkring av konsulter bör redan framtaget 

utbildningsmaterial i huvudsak användas. Beroende av hur den kommande utbildningen 

läggs upp kan givetvis materialet behöva anpassas och eventuellt kompletteras i viss 

mån.  

 

Det redan framtagna materialet innehåller presentationsmaterial (Power Point bilder, 

redovisning av exempel) om följande utbildningsdelar:  

 Introduktion, fördelar och möjligheter med Totalmetodiken  

 Tillämpning av metoden i praktiken  

 Lönsamhetsberäkningar enligt Totalmetodiken  

 Genomgång av Totalverktyget, praktiskt exempel  

 Upphandling av Totalmetodikstjänst  

 

Det redan framtagna utbildningsmaterialet kan användas för en endags utbildning, men 

kan anpassas även för kortare utbildningar vid behov.  
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I det framtida utbildningsmaterialet ska mer fokus riktas mot ekonomidelen. Befintligt 

material ska ses över och delarna som redan finns med i certifieringarna ska förkortas. 

Utbildningsdelar som handlar om kvalitetssäkring av energiberäkningar, 

kostnadskalkyler och redovisning bör ses över och utvecklas vidare. 

 

Enligt den rekommenderade kvalitetssäkringsmetoden ska utbildningen avslutas med 

kunskapsprov. Innehållet för kunskapsprovet behövs utvecklas. Kunskapsprovet borde 

innehålla både teoretiska och praktiska frågor. För de flesta av frågorna kommer det att 

finnas olika svarsalternativ, men vissa frågor kommer att kräva skriftliga svar.  

 

 

11. FÖRSLAG PÅ GENOMFÖRANDE 
 

Den föreslagna metoden för framtida kvalitetssäkring av konsulter som genomför Etapp 

1 i Totalmetodiken bygger på redan tidigare kvalitetsgranskade kvalifikationer, genom 

befintliga certifieringsprogam. Konsulten som uppfyller de ställda grundläggande 

kraven behöver delta i den specialinriktade utbildningen som koncentrerar på de 

kunskaper som behövs för att till fullo förstå och kunna arbeta med Totalmetodiken. 

Efter godkänt kunskapsprov får konsulten ett diplom som visar att konsulten är en 

”Diplomerad Totalkonsult”. 

 

Huvudman för diplomeringen 

En huvudman behövs som ansvarar för hela processen och diplomeringen.  

Huvudmannen ansvarar för följande: 

 Kontrollera att relevanta bevis på grundläggande kvalifikationer lämnas in innan 

konsulten deltar utbildningen. 

 Godkänna organisationer som ska hålla utbildningen. 

 Administrera utbildningstillfällen och se till att ett antal utbildningar hålls varje 

år. 

 Hantera kommunikationen med sökandena och frågor om utbildningen och 

diplomeringen. 

 Utfärda diplom som kunskapsbevis. 

 Hantera en lista över diplomerade konsulter och kontrollera att diplomen är 

giltiga (förutsätter att grundläggande certifiering är giltig). 

 

Ett förslag på huvudman är svenska Energi och Miljö Tekniska Föreningen (EMTF) 

som är en branschorganisation för VVS konsulter i Sverige. EMTF kan nå ut till de 

konsulter som jobbar med energieffektiviseringsfrågor och energikartläggningar idag 

och som kommer att erbjuda tjänster i Totalmetodiken till sina kunder. 

 
Expertgrupp för kvalitetssäkringen 

Förutom en huvudman behövs också en expertgrupp som ansvarar för: 

 Granskning av grundläggande kvalifikationer och godkännande av ansökningar 

från konsulterna.  
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 Granskning och godkännande av referenserna från sökandena. Väljer 

slumpmässigt referenser som kommer att kontrolleras mer detaljerat och 

kontaktar byggnadsägare/kunder av dessa projekt. 

 Säkerställning av kvalitén, genomförandet och rättning av kunskapstestet. 

 

Det rekommenderas att representanter från både konsulter och fastighetsägare ingår i 

expertgruppen. Även representant(er) från BELOK bör finnas med.  

 

Förslag på roller och ansvar i utvecklingsprocessen och genomförandet 

För att utveckla utbildningen baserad på tidigare kunskaper och med avslutande 

kunskapsprov behövs inblandning av olika nyckelaktörer med en viss kompetens. Figur 

4 visar hur de olika nyckelaktörerna kommer att vara iblandade i utvecklingsprocessen 

och genomförandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Förslag på de olika nyckelaktörerna är följande: 

 Huvudman – ansvarar för hela processen och diplomeringen, utfärdar diplom 

som kunskapsbevis, hanterar en lista över diplomerade konsulter på en viss 

hemsida. Exempelvis Energi och Miljötekniska föreningen.  

 Projektledare/samordnare- koordinerar och samordnar praktiska delar av hela 

utvecklingsprocessen och genomförandet av utbildningsinsatser. Stödjer arbetet 

UTVECKLING

•Utveckling av innehållet

•Utveckling av presentationsmaterial

•Utveckling av kursmaterial

•Framtagnin av kunskapsprov

GENOMFÖRANDE

•Kontroll och granskning av grundläggande 
kvalifikationer

•Genomförande av utbildningar

•Administration av utbildningar

•Utfärdande av diplom och hantering av lista över 
diplomerade konsulter

•Utvärdering (feedback, lärdomar, förbättringar)

Figur 4      Nyckelaktörer i utvecklingsprocessen och genomförandet. 

 

 

Projektledare/samordnare  

Referensgrupp (BELOK, externa experter) 

Ämnesexperter Kursformgivare 

Testgrupp 

Kursledare 

Administration 

Huvudman  

Ämnesexperter 
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för att ta fram handlingsplanen för projektet. Utvecklar kravspecifikationer och 

dokumentation för upphandlingar vid behov. 

 Referensgrupp – exempelvis representanter från BELOK, konsulter och andra 

expertgrupper som granskar och kommenterar upplägget på hela diplomeringen 

och innehållet.  

 Testgrupp - representanter av konsulter som granskar och testar 

utbildningsmaterial som tas fram inom projektet.  

 Ämnesexperter – är sakkunniga inom Totalmetodiken som bidrar till att 

utveckla innehållet för utbildningsmaterial. Ämnesexperter samarbetar med 

kursformgivare för att utveckla kursen och att ta fram målgruppsanpassad 

utbildningsmaterial.  

 Kursformgivare- är ansvariga för att utveckla utbildningens 

presentationsmaterial, kursmaterial och kunskapsprovet. Kursformgivare väljer 

metoder/strategier som passar bäst för att förmedla budskapet till konsulter och 

för att säkerställa att inlärningsmålen uppfylls.  Kursformgivare ska jobba 

tillsammans med ämnesexperter för att hitta de lämpliga metoderna för olika 

teman. 

 Administration–tar hand om registrering av kursdeltagare, hjälper med 

administrativa delar av utbildningen., hanterar kommunikationen med 

sökandena och frågor om utbildningen och diplomeringen.  

 Kursledare – konsulter/ämnesexperter som ansvarar för praktiska 

genomförandet i utbildningen (föreläsningen).  

 

Nästa steg 

Som nästa steg föreslås att, tillsammans med utsedd huvudman, ta fram den konkreta 

utbildningen med ingående moment. Utöver det ska frågebank för det skriftliga provet 

tas fram. Parallellt behöver de administrativa funktionerna utarbetas som ska ingå och 

de experter som kopplas till ”Diplomering av Totalkonsulter” utses. 
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BILAGA 1. Intervjufrågor till fastighetsägare  

 

Introduktion 

Totalmetodiken har tagits fram inom ramen för Belok’s verksamhet. Den har förfinats 

och anpassats under några år. Många nya fastighetsägare vill testa metodiken och 

sådana som redan testat vill använda den ytterligare. Båda grupperna möter samma 

hinder när man ska anlita externa konsulter vid genomförandet av Etapp 1: Analys. 

Vilka konsulter behärskar metodiken? Såväl många kontakter med Belok´s sekretariat 

som tveksamma resultat i vissa projekt, visar på behovet att kunna lämna information 

till fastighetsägare om konsulter som behärskar Totalmetodiken. 

 

Syftet med förstudien är att ta fram förslag till hur kompetensen hos konsulter som 

erbjuder tjänster inom Totalmetodiken kan säkerställas.  

 
Frågor till fastighetsägare 

Organisation  

Intervjuare (person)  

Intervjuobjekt (person)  

Befattning   

Datum  

 
1. I hur många projekt har ni använt Totalmetodiken? För hur många projekt har ni 

gått vidare i Etapp 2 och 3? Har de varit lyckade projekt?  

2. Använde ni Totalmetodiken i sin ursprungliga form eller gjorde ni egna 

anpassningar? 

3. Hur handlade ni upp en konsult för Etapp 1? Vilka krav ställde ni på konsulten? 

4. Hur bedömer ni kvalitén av konsultens arbete i Etapp 1?  

 allmän projektledning (tidplan, löpande avstämning, samarbete mellan 

konsulten och er egen personal, slutlig rapportering)  

 energibesiktning och identifiering av åtgärder (även i de kreativa 

lösningarna och utarbetningen av förslag med lika alternativ) 

 energiberäkningar och kostnadskalkyler  

 lönsamhetskalkyler och framtagning av åtgärdspaket 

 rapportering (vad det bra underlaget för beslutsfattning) 

5. (Följdfråga till 4) Om det inte fungerade så bra, vad tycker du var anledningen? 

6. Vilken kompetens krävs för en konsult (vilket område måste de vara särskilt 

duktiga)?  

7. Skulle ni ha nytta av tillgång till kvalitetssäkrade konsulter? Har du några 

rekommendationer hur man kan säkerställa att konsulter har rätt kompetens?  
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BILAGA 2. Jämförelse av kompetenskraven  

 

Tabellerna nedan jämför de önskade kompetenskraven hos konsulter som genomför 

Etapp 1 i Totalmetodiken mot de kunskapskrav som ställs för att bli Certifierad 

Energiexpert med behörighet kvalificerad eller Certifierad Energikartläggare. 

Kunskapskrav hos konsulter 
som genomför Etapp 1 i 

Totalmetodiken 

Certifierad 
energikartläggare6,7 

Energiexpert  
behörighet 

Kvalificerad8 

Kunskap om byggnadens 
funktion, verksamhet och 
installationstekniska system  

Ja, enligt vägledningen för 
certifiering av 

energikartläggare7 
Ja 

Kunskap om byggnadsfysik och 
bedömning av skick och 
renoveringsbehov för olika 
byggnadskomponenter 
(klimatskal) 

Ja, enligt vägledningen för 
certifiering av 

energikartläggare7 
Ja 

Förståelse för 
inomhusklimatparametrarna och 
deras inverkan på användare och 
byggnadens energianvändning 

Ja, enligt vägledningen för 
certifiering av 

energikartläggare7 
Ja 

Kunskap om att genomföra 
omfattande energibesiktning och 
utarbeta en lista över potentiella 
energieffektiviseringsåtgärder  

Ja Ja 

Kunskap om byggnadens 
energibalans och faktorer som 
påverkar effektiviteten, förmågan 
att samla in och analysera 
befintliga data om byggnadens 
energianvändning samt för att 
fastställa basfallet 

Ja, enligt vägledningen för 
certifiering av 

energikartläggare7 
Ja 

  

                                                 

6 Kompetenskrav på person som genomför energikartläggning enligt STEMFS 2014:2  
7 Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora 

företag, 2015-12-07 
8 Kompetenskrav för att bli certifierad energiexpert enligt BFS 2007:5 - CEX 1 med ändringar tom t.o.m. 

BFS 2016:15 - CEX 5 
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Kunskap om att använda 
energisimuleringsverktyg för att 
kunna beräkna byggnadens 
energianvändning och besparing 
med föreslagna åtgärder 

Ingår inte i certifieringen. Ja 

Kunskap för att kunna ta fram 
kostnadskalkyler för de olika 
identifierade åtgärderna 
inklusive kringkostnader. 
Kunskap om byggprocessen 
behövs för att korrekt kunna 
bedöma 
investeringskostnaderna för 
olika åtgärdsförslag 

Ja Ja 

Kunskap om 
lönsamhetsberäkningar och 
sammansättning av ett 
åtgärdspaket enligt 
Totalmetodiken och med hjälp 
av internräntediagrammet. 

Lönsamhetsberäkningar 
ingår i certifieringen men 

inte framtagning av 
åtgärdspaket 

Lönsamhetsberäkningar 
ingår till viss del i 

certifieringen men inte 
framtagning av 
åtgärdspaket 

 

Önskad grundkompetens hos 
konsulter som genomför 
Etapp 1 i Totalmetodiken 

Certifierad 
energikartläggare9,10 

Energiexpert  
behörighet 

Kvalificerad11 

Utbildning inom 
Samhällsbyggnadsteknik, 
byggnadsteknik, byggkontroll 
eller miljö- och energiteknik 

Ja, teknisk utbildning alt. 
minst 10 års 

arbetslivserfarenhet 

Ja, krav på relevant 
teknisk utbildning 

Minst flera års 
arbetslivserfarenhet med 
energibesiktningar och 
energieffektiviseringsprojekt i 
lokalfastigheter 

Ja, minst tre år beroende 
på utbildning 

Ja, minst fem år inom 
bygg- eller 

fastighetsförvaltning och 
minst två år med nära 

anknytning till 
energianvändning och 

inomhusmiljö 

En lista på referensprojekt 

Referensprojekt krävs för 
att kunna bli certifierad. 
Dock behöver dessa inte 

vara för byggnader. 

Referensprojekt krävs för 
att kunna bli certifierad. 

                                                 

9 Kompetenskrav på person som genomför energikartläggning enligt STEMFS 2014:2  
10 Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora 

företag, 2015-12-07 
11 Kompetenskrav för att bli certifierad energiexpert enligt BFS 2007:5 - CEX 1 med ändringar tom t.o.m. 

BFS 2016:15 - CEX 5 
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BILAGA 3. Utbildningar inför certifiering till Energiexpert och 
Energikartläggare. 

 

Det finns idag flera olika företag och organisationer som erbjuder utbildningar inför 

certifiering till Energiexpert och Energikartläggare. Nedan presenteras innehållet i 

utbildningarna hos tre olika utbildare: Teknololgisk Institut, Approvus och Energi & 

Utbildning I Sverige AB. Alla tre erbjuder utbildning för certifierad energiexpert samt 

en förenklad utbildning vid om certifiering. Teknololgisk Institut och Approvus har 

utbildning inför certifiering till energikartläggare medan Energi & Utbildning I Sverige 

AB startar sin i under våren. 

 

Utbildningar inför certifiering till Energiexpert 

Teknologisk Institut12 erbjuder en 4 dagar inklusive tentamen. Exempel på moment som 

gås genom i kursen är: 

 

 EU- direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 

 Information om certifiering, ackreditering 

 Genomgång av de olika kunskapskraven med praktiska beräkningsexempel 

 Byggnaders energibalans – upprättande av energibalans 

 Byggnaders klimatskal och konstruktioner – Beräkning av transmissionsförluster 

och köldbryggor 

 Teoretiska beräkningar inom värme-, ventilations-, styr- och regler samt el-

system 

 Kyl och värmepumpssystem 

 Elsystem 

 Byggnaders energiprestanda, nyckeltal 

 Energiberäkningsprogram 

 Besiktningsförberedelser 

 Besiktningsförfarandet 

 Mall för energideklaration – praktisk genomgång för ifyllande av 

energideklaration 

 Ekonomisk utvärdering och kostnadseffektiva besparingsförslag 

 

Approvus13 erbjuder också en 4 dagar inklusive tentamen. Energi & Utbildning I 

Sverige AB14 har istället en webbaserad utbildning som genomförs i egen takt under en 

45 dagars period. Deltagaren väljer sedan själv vart det gör sitt certifieringsprov. 

Innehållet i utbildningen är bland annat: 

                                                 

12 https://www.teknologiskinstitut.se/energideklarationer-utbildning-infor-certifiering-till-energiexpert-

sakkunnig-pbl/k9127 

13 http://www.approvus.se/kontrollansvariga-och-sakkunniga/energiexpert-grundutbildning-behorighet-n-

eller-k 

14 http://www.energiutbildning.se/energiexpert-nycertifiering/ 

 

https://www.teknologiskinstitut.se/energideklarationer-utbildning-infor-certifiering-till-energiexpert-sakkunnig-pbl/k9127
https://www.teknologiskinstitut.se/energideklarationer-utbildning-infor-certifiering-till-energiexpert-sakkunnig-pbl/k9127
http://www.approvus.se/kontrollansvariga-och-sakkunniga/energiexpert-grundutbildning-behorighet-n-eller-k
http://www.approvus.se/kontrollansvariga-och-sakkunniga/energiexpert-grundutbildning-behorighet-n-eller-k
http://www.energiutbildning.se/energiexpert-nycertifiering/
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 Bakgrunden till energideklarationen, kursen behandlar miljö, 

klimatförändringarna och målet att lagen om energideklaration i grunden handlar 

om att rädda klimatet (vikten av att göra en seriös energideklaration) 

 EU- direktiv, EU- förordning, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 

 Övrigt regelverk som kringgärdar energideklarationen 

 Regler kring inomhusmiljö och vad som påverkar inomhusmiljön 

 Regler kring radon, asbest och andra inomhusmiljöfarliga ämnen samt hur man 

åtgärdar dito 

 Kostnadseffektiva åtgärder och hur dessa beräknas 

 Information om certifiering, ackreditering 

 Vilka regler som gäller kring besiktning och kvalitet på besiktning 

 Boverkets rapporteringssystem Gripen och hur man rapporterar och deklarerar i 

praktiken 

 Genomgång av olika värmes-, ventilations- och styrsystem samt hur de påverkar 

energiförbrukningen 

 Olika byggnadstekniker och hur de påverkar energiförbrukningen 

 Kyl och värmepumpssystem 

 Elsystem 

 Byggnaders energiprestanda inklusive nyckeltal 

 Energiberäkningsprogram 

 Besiktningsförberedelser och besiktningsförfarandet 

 Mall för energideklaration 

 Ekonomisk utvärdering och kostnadseffektiva besparingsförslag 

 Skriftligt kunskapsprov genomförs/erbjuds efter kursen 

 
Utbildningar inför certifiering till Energikartläggare 

Både Teknologisk Institut15 och Approvus16 erbjuder en 3,5 dagar plus certifieringsprov. 

Exempel på moment som gås genom i kurserna är är: 

 Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag samt övriga regler och 

föreskrifter. 

 Genomförandet av en energikartläggning 

 Analysera och sammanställa information om energianvändning 

o Inomhusklimat och klimatskärmen 

o Värme- ventilations- och VA-system 

o Kylsystem 

o Elsystem 

 Transporter 

 Processer 

 Identifiering av kostnadseffektiva åtgärder och lönsamhetsbedömning 

 Mätning, uppföljning och nyckeltal för uppföljning av energianvändning 

 Energimarknadens funktioner 

                                                 

15 https://www.teknologiskinstitut.se/energikartlaggare-utbildning-infor-certifiering/k9230 

16 http://www.approvus.se/energi-och-innemiljo/energikartlaggning-i-stora-foretag 

https://www.teknologiskinstitut.se/energikartlaggare-utbildning-infor-certifiering/k9230
http://www.approvus.se/energi-och-innemiljo/energikartlaggning-i-stora-foretag

