
Energipartnering 

Per Sjöbom, VD för Rejlers Energiprojekt AB 

Agenda 

 

• Vår idé om helhetstänk för energieffektivisering och UH. 

• Vad är Energipartnering. 

• Exempel på utmaningar man kan lösa med Energipartnering. 

• Fördelar och goda exempel. 



Om oss: 

 

• Rejlers Energiprojekt AB, ett bolag 

inom Rejlerskoncernen. 

 

• Vår kärnverksamhet är genomförande 

av energi- och underhållsåtgärder som 

totalentreprenör med energifokus och 

helhetstänk. 

 

• Energiingenjörer, bygg och 

projektledare. 

 

• Stor del av kundbasen är kommuner 

och kommunala bolag. Vana med LOU. 

 



Vår idé om helhetssyn 

 

 

 

 

 

Nuläge 
Optimering 

bef.utrustning 

Genomföra 

nyinstallationer 
Följa upp 

   REUS 
Energiuppföljnings-

system/analysverktyg 

   

ENERGIPARTNERING 
Projektering och genomförande av 

åtgärder för energieffektivisering och 

underhåll. 

   

ENERGIOPTIMUM 
Optimering befintlig 

utrustning 



Vad är energipartnering? 

• Principer hämtat från ”byggpartnering”. Strukturerad samarbetsarbetsform där beställaren, 

totalentreprenören, underentreprenörer och andra nyckelaktörer gemensamt löser en uppgift och tidigt 

bidrar med sin kompetens. Arbetsformen bygger på förtroende och öppenhet. 

 

• En metod att ta helhetsgrepp och att tillsammans utveckla ett projekt, utan att ta höjd för risker och där alla 

parter ser till projektets bästa.   

 

 

 

 Gemensamma mål       Gemensamma aktiviteter     Gemensam ekonomi 

 

 

• Kalkyler för riktpriser tas fram gemensamt med fullständig transparens och öppenhet. Först när 

beställaren godkänner kalkylen beställs genomförandet. Då skrivs ett avrop och totalentreprenaden 

startar. 

 

• Viktigt! Totalentreprenören/partnern ansvarar och är med i hela kedjan, från framtagande av garanterade 

åtgärdsförslag, till detaljprojektering, genomförande och uppföljning. 



Vad leder principerna för Energipartnering till? 

God projektkultur 

Kreativ miljö 

Lösa problem tillsammans 

Lägre projektkostnad 
Bättre resultat 

Koll på kostnaderna 

Inga tvister 

Transparens och tillit 

Få mycket gjort 

På kort tid Lärande 

återkoppling 



Exempel på utmaningar man kan lösa med Energipartnering?  

• Energimål 

• Att sänka energi och underhållskostnader 

• Underhållsbehov och upprustning av fastigheten 

• Verksamhetsanpassningar 

• Resursbrist 

• Drift och underhålls rutiner 

• Utbildningsbehov 

• Osäkerhet om vad som behöver göras 

• Finansiering 

• Pengar över till annat 

 



Hur ser praktiska kontraktsgången ut? 

Beskrivning av modellen: 

 

1.Kund skriver ramavtalskontrakt med partnern (Totalentreprenör) med option att avropa 

genomförande och uppföljningsfas. Samtidigt beställs utredning för aktuella fastigheter/delprojekt. 

Energi och underhållsåtgärder tas fram och prissätts i ett första steg. Upphandlas tex som fastpris per 

m2    

 

2. Avrop del 1 genomförande. Projektering och upphandling underleverantörer. Gemensam 

projektkalkyl för riktpris tas fram. Tekniska handlingar såsom AF, rambeskrivningar, typdriftkort etc tas 

fram och fastställs gemensamt. Nyuppkomna verksamhetsbehov eller underhållsåtgärder tas med. Ett 

projekterat riktpris fastställs för entreprenaderna. Upphandlas till självkostnad med förhandlat påslag i 

% (E-arvode). 

 

3. Avrop del 2 genomförande av entreprenaderna. Produktion startar, entreprenaden utförs i enlighet 

med ABT 06 och övriga kontraktshandlingar/ramavtal. Upphandlas till självkostnad med förhandlat 

påslag i % (E-arvode). 

 

4. Uppföljning och incitament/vitesperiod. Upphandlas till fast pris per m2 samt incitamentsklausul. 

Fas 1, Utredning 

Fas 2, Genomförande 

Fas 3, Uppföljning, 

optimering och avräkning. 

option 

option 

En upphandling från B under hela projekttiden, 

hundratals från oss. 



Ett referenscase 

Vad innebär tjänsten: 

» Analys av beståndet 

» Prissatta åtgärder med garantier 

» Projektutveckling tillsammans 

med kund 

» Genomföra energi & UH åtgärder 

» Små eller stora steg, inlagda 

beslutspunkter, flexibelt tempo 

 

 

 

Resultat från referenscase: 

» 7,7% årlig avkastning på inv. 

Garanterat 

» 6 MSEK/år netto från år 1 

Garanterat! 

» Uppgraderad teknisk standard 

» Minskad miljöpåverkan 

» Högre värde på fastigheten 

Anpassningsmöjligheter

• Omfattning

• Komplexitet

• Genomförandetid

• Prismodell

• Kalkylmodell

Anpassningsmöjligheter

• Genomförandetakt

• Prismodell

• Ert deltagande

• Nivå på standard

• Utbildningsomfattning

Anpassningsmöjligheter

• Garanti eller inte

• Modell av uppföljning

• Redovisningsmodeller

• Utbildningsnivåer 

Analys Genomförande Uppföljning / Utveckling

• Energikartläggning

• Presentation av åtgärder

• Beskrivning av lösningar

• Redovisning av 
genomförandekostnad

• Lönsamhetskalkyler

• Miljöpåverkan

• Klimatförbättringar

• Genomförande av beställda 
åtgärder

• Projektledning

• Installationssamordning

• Dokumentation

• Besiktning

• Utbildning

• Överlämning 

• Uppföljning av resultat

• Energiledningsarbete

• Vidare utbildning

• Avstämning resultat

• Resultatgaranti
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Vad säger kund? 

https://youtu.be/imWgNxyPD6M 

https://youtu.be/imWgNxyPD6M


Några referenser 


