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Energikartläggning och energiledningssystem – en bra början 

 
Teknisk personal och chefer för vård- och omsorgsboenden, representanter för kommuner och lokala 

energikontor samt energiföretag, totalt mer än 80 personer, samlades till ett seminarium om 

energiledning. Det ägde rum i Bled, Slovenien den 11 oktober 2011 och var det sjätte i en serie 

seminarier. Arrangörer var Föreningen för sociala institutioner, ASIS, och energirådgivnings-

organisationen Enekom. 

 

Den första delen av seminariet handlade om bra affärer genom effektiv energianvändning. Därefter gick 

man igenom energieffektivisering och energiledningssystem.  Avslutningsvis tog man upp finansiellt stöd 

och energiledning i framtiden.  

 

Boris Koprivnikar, ordförande för Föreningen för sociala institutioner ASIS som erbjuder vård- och 

omsorgsboende i Slovenien, presenterade arbetet med Save Age och energieffektivisering. Ett bra 

exempel på energieffektivisering är införandet av energiledningssystem på sociala institutioner. En 

granskning har visat att det är stora skillnader mellan 

medlemsorganisationerna när det gäller energipris, 

energikostnad och energiförbrukning. ASIS ville därför ta 

reda på var de höga kostnader som går att påverka finns för 

att kunna sänka energikostnaderna. Studier har visat att 

det som är mest effektivt att börja med är organisatoriska 

åtgärder som energikartläggning, jämförelser mellan 

boenden, utbildning och information samt heltäckande 

energiledningssystem. 
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ASIS medlemmar har minskat sina energikostnader avsevärt med gemensamma åtgärder 

(energikartläggningar, gemensamma inköp av energi, månadsvisa jämförelser för el-, värme- och 

vattenförbrukning, workshoppar för ledningen på boendena, information och utbildning för de boende) 

samt analys av goda och dåliga exempel, och har lagt en bra grund för att arbeta vidare med 

energieffektivisering. 

 

Gregor Kustec, projektledare för Enekom, gjorde en 

intressant presentation om renovering av offentliga 

byggnader. Intresset för renoveringar är stort och 

avgörande för resultatet är att man gör energistudier före 

ombyggnaden. Det är nödvändigt att först göra mätningar 

och energikartläggning för att en renovering ska bli 

ändamålsenlig och framgångrik. När man samlat in exakta 

data kan man avgöra vilka kostnader som går att påverka 

och vilka åtgärder som ger mesta och bästa utfall på 

kortast tid.  

 

Man kan dra vissa paralleller till industrin, även om dess infrastruktur och organisation är mer komplex 

än den offentliga sektorns. Det går att hitta en hel del goda exempel där, bland annat 

energiledningssystem som kan förenklas och passa utmärkt på äldreboenden.  

 

Merparten av föreläsarna och deltagarna representerade ledningen för äldreboenden och företag. Det 

bådar gott för framtiden, eftersom det är svårt att lyckas med energiprojekt om man inte har ledningens 

aktiva stöd. Slutsatserna från seminariet var att organisatoriska åtgärder, workshoppar och information 

är avgörande för att förbättra energiledningen. Enskilda åtgärder brukar inte ge lika bra resultat. Det 

bästa man kan göra är i stället att införa heltäckande energiledningssystem. 

 


