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Dags för konkret stöd för energieffektivisering på äldreboenden – SAVE AGE går in i nästa fas  

 

Det är ingen tvekan om att vi lärt oss mycket och fått viktiga insikter genom den grundliga kartläggningen av 

energiförbrukningen på 100 äldreboenden runtom i Europa. I andra fasen av SAVE AGE ska vi använda de här 

kunskaperna till ett givande samarbete och aktiviteter tillsammans med äldreboenden, deras organisationer och 

andra intressenter inom sektorn. I Tyskland börjar man nu med workshop, seminarier och aktiviteter 

tillsammans med de 10 äldreboenden man valt ut som pilotfall och med andra nätverkspartner. 

 

Med bra byggnader, installationer och underhåll kan man få utmärkt kvalitet och komfort för de boende även 

med en väldigt låg energiförbrukning. Skillnader mellan olika äldreboenden beror ofta på ”den mänskliga 

faktorn”.  Äldreboenden med i stort sett samma byggnadsstandard kan skilja sig åt i energiförbrukning med 

100 % om styrning och reglering av värme- och ventilationsanläggning inte är väl inställda, om man vädrar 

rummen för länge med elementen på eller om kylskåp och matvagnar med varmhållning inte används på rätt 

sätt. Energikartläggningar och fördjupade diskussioner vid 10 tyska äldreboenden visar att flertalet 

organisationer ser relativt strategiskt på återkommande renoveringar av byggnader, värmesystem, 

ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar. 

 

På några äldreboenden i Tyskland används uppemot 13 000 kWh värme och 5 500 kWh el per boende och år. 

Det är lika mycket värme som kan värma ett enfamiljshus under ett år och elen räcker ett helt år för ett hushåll 

på 6 personer. Dags att göra något! Inte minst eftersom de bästa exemplen visar att den energiförbrukningen 

skulle kunna minskas med 70 % för uppvärmningen och halveras för elen. ”Och vi tror att vi kan bli ännu 

bättre”, säger direktören för ett av de äldreboenden som redan sparar mycket energi. 

 

Personalen och ledningen vid äldreboenden kommer nu att utbildas vid workshop, seminarier och aktiviteter 

som ordnas av den tyska partnern i SAVE AGE. Det kommer att ske i nära samarbete med personal och 

representanter för våra 10 pilotäldreboenden. Ett speciellt inslag är de 20 studenter vid Mediehögskolan i 

Stuttgart som håller på att ta fram material för att uppmuntra äldreboenden att spara energi. Vårt mål är: 

direktören ska få rätt, vi kan bli ännu bättre! 

 

 


