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Stefan Forsberg, VD



Vad är skillnaden på en målad bräda och en 100 mmspirokanal…?



Introduktion

• Stefan Forsberg VD, SmartFront AB

• 30 års erfarenhet av byggrelaterad tjänster

Ex AB Karl Hedin 12 år varav 5 som marknadschef

• Arbetat med utveckling av nya produkter

• Utveckling - innovation - marknad

• Vill förändra tanken vid renovering och tänka

helhet vid genomförandet



Vad är likheten mellan Ingvar Kamprad Ikea och Stefan Forsberg SmartFront?



Kort historik SmartFront:



Kort historik SmartFront:

Problem på vägen? Några …

Omogen marknad – Bygglov med inkonsekvent myndighetsutövning

- BBR EKS tolkningar…

- Man kan väl för fan inte isolera 18 cm!

- Ljud vid inblåsning

- För ”klena kanaler”

- Branddialog

- Arbetsmiljöfrågor

- Måste ha fläktrum! Ex Ume

- Rise5 gånger

- Luftläckage runt fönster

- Söka fram rätt isolering som dessutom bär



Kort historik SmartFront:

• En ny produkt i ett nytt företag i en mycket konservativ bransch!

• På 7-8 år har vi gått från okänd till erkänd.

Stora Inneklimatpriset 2022

• Experten Lennart, känd från dagens industri,     mässor och som sakkunnig – Lennart 

berättar!



Kommer ni ihåg frågan?

”- Vad är skillnaden på en målad bräda och en 100 mmspirokanal…?”



Marknad

Allaflerfamiljshusmedrenoveringsbehovbyggdapå40-70-talet

• Detfinns2 400 000lägenheteriSverige

• Varav800 000harrenoveringsbehov

• Akutbehovav renoveringfinns300,000lägenheter

Source: Renovation Center ,LundsTH on behalf ofIndustrifakta. Dated: 2017-11-17
79 % av flerbostadshusen har en energiklass E eller sämre!

Marknaden finns..



Utmaningar

Byggnader från 50-, 60- och 70-talen

kännetecknas idag av;

- Hög energiförbrukning

- Stora underhållsbehov

- Radonproblem

- Kalldrag

- Problem med fukt / mögel

- Dålig eller ingen ventilation

- OCH dålig totalekonomi…



Vad ärSmartFront?



Utvändigt montage

Stör inte de boende och reducerar aviserings och evakueringsproblematiken…



Utvändigt montage



Vad ärSmartFront?



Steg 1

Fönstermontage



Steg 2

Sågning, montage balkongsmide



Steg 3

Rörmontage, ventilationsrör



Steg 4

Isolering



Steg 5

Fasad, puts



Steg 6

Montering av balkonger



Steg 7

Inglasningar



SmartFrontAB

Uppdrag:

SmartFrontskallskapabralivs/boendemiljöochsamtidigtförbättraklimatetivärldenmenocksåg

ynnafastighetsägarnastotalekonomigenomhållbaralösningarmedlågaunderhållssamtdriftko

stnaderövertid.

Affärsmodell:

Totalentreprenör:

OmbyggnadutförsochomfattasavettallmäntkontraktdärSmartagerarTE.

SFkanvaraunderentreprenörochhanterainstallationer

Franchisearrangemangdärvikanerbjudaandraaktörerattvaratotalentreprenör. 

Idettafallersättsvi med royalty ochmedverkarsomexperter.

.

Arbetsområde:

Sverige medtotalentreprenaderiMälardalennertill LinköpingochupptillGävle.

Somueellerroyaltyuppläggmedlokalapartnersiövrigariket.

Meritlista:

Ettstortantalkontrakthargenomförtsmedmyckettillfredsställanderesultat. 

Viharflertaletbra,återköpandeochengageradekundersomgärnaagerarreferenser.

VinnareStoraInneklimatpriset2022. SMiventilation!

Ekonomi:

Viingåriensolidföretagsgruppmedhistoriafrån1963. Sedan 2020ärvi del 

avbörsnoteradeFasadgruppen.

2000anställdaoch3,7miljarder



Lösningen är att tänka helhet
• SmartFront metoden

• Byte av fasadsystem

• Byte av fläktsystem

• Nya fönster

• Isolering vind

Kompletterande:

• Takrenoveringar

• * Balkongrenovering och inglasad balkong

• * Solceller

• Markarbeten

Referens Brf Tunagården Eskilstuna



Fördelar / Värde

Förbättrad inomhusklimat

• Ren luft utan sporer och mögel som kan orsaka hälsoproblem

• Minskar radonhalten i luften

• Jämnare temperatur i lägenheten trots minskad

energiförbrukning

• Ingetkalldragfrån fönster

• Tystare hus

Referens Riksbyggen Brf Köpingshus 2



Fördelar / Värde

Minimal störning för de boende under renoveringsperioden.

• Huvuddelen av allt arbete medSmartFrontmetodensker från utsidan

• Ingen evakuering av bostäder behövs

Referens HSB Brf Fogdetorp



Fördelar/Värde

Förbättrad ekonomi för fastighetsägare 

• Ökad värde på fastigheten med upp till 50%.Källa Eklöfs Fastigheter

• Lägre energiförbrukning

• Uppvärmningskostnaderna reduceras med upp till 65%

• Ingetuthyrningsbartlägenhetsutrymmeförsvinner

• Investeringarnakanbetraktassomstandardhöjande,vilketinnebärattenhyreshöj

ningkanvaraaktuell



Hur blir det?



Hur blir det?



Hur blir det?



Hur blir det?



Hur blir det effektmässigt?
- Minskad förbrukning av köpt fjärrvärme mellan 55-65%

- Täta och hus med koll på luftflöden

- Mindre fukt i fastigheten

- Reducerad radongasnivå

- Tysta hus

- Bättre relation mellan grannarna

- Mindrekalldrag

- Köldbryggor borta till stor del

- Sänkning av effekttaxan

- Trögare fastighet - bättre klimat

- Social misär till snygga glada hus..



Uppföljning samt kontroll på systemen i fastigheten?Ja - med Riksbyggen!



Uppföljning samt kontroll på systemen i fastigheten?Ja - med Riksbyggen!



Fördelar/Värde

Minskad energiförbrukning

och negativ miljöpåverkan

Framtid

Idag



Framtida plan

• Utvecklametodenmedhögreteknikhöjdgenomdigitalmätningochstyrningsamtuppföljning.Pågår

• BreddaverksamhetentillvåraNordiskagrannländernärSverigefungerarbra.Vilar.

• Höja volymen genomförda projekt med trepartsavtal för att höja antalet lägenheter som renoveras. Ex aktuellt 

Riksbygge.Pågår

• Fortsätta kommunicera – Bäst på fasader och helhetstänk kring renovering av fastigheter.Pågår

• Fortsatt vara sakkunnigt språkrör kring energirenoveringar.

Ex renoveringskommissionen.Pågår



Den här frågan då?

”Vad är likheten mellan Ingvar Kamprad Ikea och Stefan Forsberg 

SmartFront?”



Enkelt!

- Drivkraften att förändra och utveckla

- Förstå kundnyttan

- Historieberättandet

- Delaktighet i produktion och förfina

- Berörande ledarskap

- En jäkla envishet och snålhet



Tack för möjligheten - inte från en Fegis utan en modig envis jäkel!

Contact:

Stefan Forsberg, VD  SmartFront AB

Telefon: 070 -241 70 15

Mail: stefan@smartfront.se
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