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Idrottsanläggningar använder mest energi
Idrottslokaler är den lokaltyp som använder mest energi per kvadratmeter och år. 
Energianvändningen har minskat de senaste tjugo åren, främst tack vare att lokalerna 
använder mindre energi för uppvärmning. Däremot har elanvändningen ökat under samma 
period…



Stärk din förening med effektivare 
energianvändning



Kronoberg

Blekinge

Kalmar

Oberoende icke vinstdrivande
Ägs av 25 kommuner, 
Region Blekinge, Region Kronoberg, 
Regionförbundet Kalmar län  

Energikontor Sydost AB

Arbetar inom:
• Förnybar energi
• Hållbart byggande
• Energieffektivisering
• Hållbara Transporter



Vi ska verka för att  
• behovet av energi ska minska

• energi ska användas så effektivt som möjligt 

• andelen förnybar energi ska öka



Vi är en del av något större

2500 anställda
746 000 000 
invånare

20 anställda
607 000 
invånare

140 anställda
10 380 000 
invånare



Energieffektivisering

Energikontor Sydost erbjuder tillsammans med kommunens 
energi- och klimatrådgivning kostnadsfri energirådgivning och 
coachning med syfte att påbörja/utveckla föreningars energiarbete 



• Vi hjälper att gå igenom föreningens el- och  energianvändning

• Tar fram en enklare analys med exempel på åtgärder för 
energieffektivisering

Kostnadsfritt energiråd



Vad kan och behöver göras nu?

1.Ta kontroll

2. Styr och stäng av

3. Effektivisera



1.Ta kontroll

• Ta reda på hur mycket el och annan energi ni köper
• Till vad och hur används den el/energi ni köper?
• Ta ut timvärden för el
• Gör enkel analys på hur timvärdena ser ut
• Producerar ni egen energi? (solceller?)



2. Styr och stäng av

• Ta bort allt som står på i onödan 
• Styr belysning, värme, kyla och ventilation så att inte 

onödig energi används
• Stäng av apparater/maskiner som inte används
• Ifrågasätt all energianvändning som inte tillför verksamheten ”värde”
• Försök vara varsam och smart samtidigt så att inte ”sparandet” får negativa följder…



3. Effektivisera

• Effektivisera användningen av den energi du behöver
• Utnyttja redan befintliga system och objekt optimalt
• Om det sedan behövs - byt ut teknik, investera i bästa

möjliga energiprestanda
• Om du investerar - använd livcykelanalysberäkningar 

om varaktigheten på investeringen är längre än ett år (undvik pay-off)



Energieffektivisering - en lågt hängande frukt

Energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt
effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som 
möjligt för samhället. 

Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar 
försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft. 
(enl. Svensk Energi)



Varför ska man inte alltid räkna med Pay-off kalkyler?

Exempel utbyte av 10 år gammal cirkulationspump till ny energieffektiv pump? 

Ny pump = 2000kr (inköp 1200kr och installation 800kr). 
Detta jämförs med att behålla befintlig pump.

Beräkningsalternativ 1 = rak payoff-beräkning vid olika elpriser.
Beräkningsalternativ 2 = LCC-beräkning via beräkningsverktyget på www.belok.se

För att investeringar med långa varaktigheter missgynnas!

http://www.belok.se/


Den befintliga cirkulationspumpen har märkeffekt 56W och går 8760h/år

Den föreslagna nya cirkulationspumpen har märkeffekt 21W och även den går 
8760h/år

I följande exempel så räknar jag med två olika elpriser (1,5 kr/kWh och 2,5 kr/kWh)

PAYOFF-beräkning:
• 1,5 kr/kWh ger payoff = 4,3 år

• 2,5 kr/kWh ger payoff = 2,6 år



LCC beräkning –
livslängd 20 år, elpriser 1,5 kr/kWh och 2,5 kr/kWh:

OBS - även vid elpris=1,5 kr/kWh är investeringen lönsam från dag ett!
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Varför ska man inte alltid räkna med Pay-off kalkyler?

Exempel utbyte av lysrörsbelysning T8 till retrofit LED-rör. Vi räknar med att de har 10 års livslängd 

T8 lysrör kostar 30kr/st motsvarande retrofit LED-rör kostar 72kr/st

Beräkningsalternativ 1 = rak payoff-beräkning vid olika elpriser.
Beräkningsalternativ 2 = LCC-beräkning via beräkningsverktyget på www.belok.se

För att investeringar med långa varaktigheter missgynnas!

http://www.belok.se/


T8-lysrör – 36W jämfört med retrofit LED-lysrör 17W (driftstid 5000h/år)

I följande exempel så räknar jag med två olika elpriser (1,5 kr/kWh och 2,5 kr/kWh)

PAYOFF-beräkning:
• 1,5 kr/kWh ger payoff = 0,3 år

• 2,5 kr/kWh ger payoff = 0,2 år



LCC beräkning –
livslängd 10 år, elpriser 1,5 kr/kWh och 2,5 kr/kWh:

OBS – Beräkningarna är baserade på ett lysrör! Hur många gamla T8 har ni i er verksamhet?
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Energieffektivisering:
1. Identifiera = Energiundersökning/ kartläggning
2. Summera = Analys av undersökningen
3. Prioritera = Vad ger mest effekt
4. Effektivisera = Göra en åtgärd
5. Kontrollera = Vad blev resultatet av åtgärden
6. Organisera = Titta framåt/vision/mål
7. Informera o synliggör åtgärderna!

Så här arbetar vi: 



Det här gör vi tillsammans med er!
Energirådet!

Kontakt o 
planering

Kontakt & planering

Kolla ritningar 
& underlag 

”Walk and talk”
System o objekt

Rapport & 
beslutsunderlag 

Presentera & 
diskutera

Vilken uppfattning har föreningen om sitt eget läge?
Har man koll på sin statistik?
Timvärden? Timvärdesanalys! (alltid)

Vilka underlag har man koll på/tillgång till?
Hur ser anläggningen ut?
Behövs avgränsningar?

Gemensam rundvandring och diskussion
Ifyllnad av underlag

Analys  och förslag som skickas över
Kontakt om gemensamsyn

Presentation och diskussion med beslutsfattare 
(ledningsgrupp/styrelse)  på plats
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Analys av timvärden – ett viktigt verktyg!
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Hur höga är effekt/energitopparna?
När inträffar de?
Kan man göra något åt dem?
Vilket effektabonnemang finns?

Hur hög är grundanvändningen?
Vad består den av?
Kan man göra något åt den?



Vid ett energiråd tittar vi på:
• Energiflöden/försörjningssystem
• Byggnad och byggnadsskal
• Värme och kylsystem
• Ventilationssystem
• El och belysning
• Tappvattensystem
• Reglerstrategier och system
• Mjuka åtgärder (incitament)
• Mätning och informationsteknik





Men hur gör man då?

Förankra och organisera
Förankra energiarbetet i styrelsen.
Utse ansvariga. 
Undersök om det finns personer i föreningen som har lämplig erfarenhet. 
Se till att de ansvariga har det stöd som de behöver. 
Kontakta gärna den kommunala energi- och klimatrådgivaren som kan vara bollplank och stöd.

Samla statistik
Kolla upp vilka avtal ni har för el och värme. Kolla räkningar. 
Undersök om det har gått åt mer energi under någon period och vad detta i så fall kan bero på.
Försök bedöma hur mycket ni kan spara.

Gå igenom anläggningen
Gör en genomgång av anläggningen när ni undersöker värme och el, belysning, ventilation och annat för att se vilka åtgärder ni kan göra.



Planera
Lista de åtgärder som ni har hittat.
Bedöm dem efter hur lätta de är att genomföra, hur mycket energi de 
beräknar spara och vad de kostar. 
Ta in offerter från flera leverantörer.

Starta och genomför
Det kan vara bra att genomföra några åtgärder i början som ger snabb 
utdelning till liten kostnad. 
Man brukar säga att man ska plocka de lågt hängande frukterna först.

Följ upp
Följ upp arbetet och justera planen om det behövs. 
Ha energiarbetet som en stående punkt på styrelsens dagordning.
Glöm inte att informera medlemmar om arbetet och fira besparingar



Länkar och rapporter: 
www.offentligafastigheter.se 
www.sisuidrottsutbildarna.se 
https://aktiva.svenskfotboll.se/nyheter/2022/10/spara-energi/
www.energimyndigheten.se  
www.boverket.se 
www.svensksolenergi.se 
www.naturvårdsverket.se  
www.sklkommentus.se 
www.trafikverket.se 
www.bussbranschen.se 
www.burf.se 
www.ntf.se 
www.trafikverket.se/PageFiles/15491/hockeybuss_samverkan_for_att_framja_hallbara_transporter.pdf



Ett gott exempel på att ett aktivt energiarbete lönar sig direkt !

https://youtu.be/LqIECvoBoCs

https://youtu.be/LqIECvoBoCs


Kommunala energi-
och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en 
kostnadsfri service från din kommun

http://www.energikontorsydost.se/hitta-
din-lokala-energi-och-klimatradgivare .

http://www.energikontorsydost.se/hitta-din-lokala-energi-och-klimatradgivare


Tack

energikontorsydost.se

@EnergikontorSydost

@energikontorSO

Energikontor Sydost AB

info@energikontorsydost.se
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