
 

 

 

 

 

 
 

Nyhetsbrev nr 3    Augusti 2012 
 

Från redaktionen 

 

Save Age går nu in i en ny projektfas. Under de kommande månaderna kommer 
anställda och chefer på äldreboenden att bjudas in till seminarier och workshoppar. 

De ska få utbildning och information om goda exempel på energieffektiva lösningar 
och bästa tillgängliga energieffektiva teknik. De kommer också att få handlingsplaner 
som är skräddarsydda för deras äldreboende. 

 
I det tredje nyhetsbrevet tar vi upp hinder för energieffektivisering och berättar om 

bra och dåliga exempel från äldreboenden.  Vi berättar om hur man kan uppskatta 
energisparpotentialen på Europas äldreboenden med modellen vi använt i projektet. 
 

Läs mer på www.saveage.eu.  
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Energieffektivisering på äldreboenden – behov och hinder 

 

Energieffektivisering har blivit en allt viktigare fråga för bostäder, och man har blivit 

medveten om fördelarna med att energieffektivisera även äldreboenden. Den genomgång vi 

gjort av äldreboenden i tio länder visar att man i Tjeckien, Grekland, Portugal, Tyskland och 

Slovenien anser att energieffektivisering spelar en mycket viktig roll för att minska 

energiförbrukning och kostnader. I många länder är man dock fortfarande ganska okunnig 

om vad energieffektivisering går ut på. Enligt vår genomgång gäller det Frankrike, Italien, 

Spanien, Nederländerna och Sverige. Även om krav på belysning och varmvatten bara gäller 

nya byggnader och vid renovering så är det rutiner som redan finns. Lagstiftningen skulle 

kunna uppmuntra energieffektivisering mer, och stå för mer ambitiösa mål samt utökas till 

att även gälla äldre byggnader, där flertalet äldreboenden finns idag. 

 

Alla länder har sin energipolitik och sina överenskommelser med specifika mål och bestämda 

tidsramar för att energieffektivisera byggnader. Ekonomiska stimulansåtgärder, 

skattereduktion, regionalt stöd och energitjänsteföretag skyndar på den annars långsamma 

förändringen i energianvändning. 

 

 

Sammanfattning av behov och hinder 

 

Vanligaste problem Avklarade åtgärder 3 viktigaste åtgärder Viktigaste hinder 

 Belysning  Motivera 

personalen och 

de boende 

(utbildning, 

anslag) 

 Byggnadsskalet  Ekonomi 

 Medvetenhet  Elektrisk 

utrustning 

 Värmesystem  Brist på 

användbar 

information  

 Administration   Energieffektivare 

utrustning 

 

 Beteende och 

vanor 

   

 

 

Vanligast är problem på följande områden: belysning (hela systemet och utformningen), 

medvetenhet (bristande medvetenhet och intresse hos chefer och anställda), 



 

 

 

 

administration (uppgifter om tidigare energiförbrukning saknas) och beteende (anställda 

och boende tar inte itu med saker som påverkar energiförbrukningen i vardagen). 

 

Några åtgärder är redan gjorda. Att energieffektivisera handlar mycket om att motivera och 

informera personalen och de boende, till exempel med anslag, dekaler och annan 

information. Elapparater och elektrisk utrustning är också viktiga för att spara energi. 

 

Problem Land Område 

Centralvärme med gaspannor av traditionell typ och 
radiatorer med hög temperatur.   

Uppvärmning 

60 % av äldreboendena behöver ny belysning. 
  

Belysning 

Belysning tänd hela dagen (rörelsevakter saknas). 
   

Brist på kunskap, intresse eller stöd och stimulans hos 
chefer och anställda.    

Medvetenhet 

Ingen plan för utbildning av anställda och användare i 
energisparande.  

Personal 
Chefer anser att personal och boende har litet eller inget 

inflytande på äldreboendets energiförbrukning.  

 

 

Det finns mycket kvar att göra på många äldreboenden, framför allt med värme, ventilation 

och luftkonditionering, byggnadsskal och beteendefrågor. Man behöver energieffektivisera 

värmesystem och varmvattenberedning och byta ut utrustning med kort livslängd som inte 

är energieffektiv. Dessutom behöver man öka engagemanget för energieffektivisering hos 

ledningen och nivån över. Det finns många hinder för detta, men särskilt två stora hinder är 

gemensamma för alla länder: ekonomi (undantag Tyskland) och brist på bra information, 

både vad gäller kvalitet och kvantitet. 

 

 

Källa: Identification of Needs and Obstacles, finns att läsa på webbplatsen 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications  

 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Goda och dåliga exempel från äldreboenden 

 

EU behöver öka farten i energieffektivisering för att komma upp i energibesparingar på 20 % 

till 2020. Det är tio gånger billigare att spara 1 kWh än att producera 1 kWh, därför är det 

viktigt att hitta var man kan spara energi och komma igång med energieffektivisering på 

äldreboendena. Åtgärderna kan vara enkla eller mer komplicerade, handla om teknik eller 

beteende, vara billiga eller innebära en stor investering, ha lång eller kort återbetalningstid, 

men de har alla en sak gemensamt – de minskar energiförbrukning, CO2-utsläpp och 

kostnader, utan att de äldres komfort blir sämre. De goda och mindre bra exempel vi tagit 

fram i projektet kan ge tips om vad man kan göra och vad man bör undvika. 

 

Det finns goda exempel på många teman men vissa är vanligare än andra.  

 

  
Solfångare (Grekland) och LED-belysning (Portugal) 

 

Solvärmesystem är det som oftast nämns som goda exempel. För det mesta handlar det 

om varmvattenberedning och ibland om uppvärmning. Andra goda exempel handlar om 

energiledningssystem för att kontrollera byggnadens energiförbrukning, modernisering av 

belysningssystem med energieffektivare ljuskällor, styrning, armaturer och driftdon, 

tvättstugor anpassade till behovet och med bra utrustning, energieffektiva torkmöjligheter, 

låg vattenförbrukning samt energieffektiva system baserade på förnybar energi där 

man använder ny teknik för att få hållbara lösningar, minskar användningen av fossila 

bränslen med till exempel solenergi, kraftvärme, värmepumpar och energieffektiv 

utrustning.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exemplen på dåliga lösningar pekar på vilka svaga punkter man behöver ta itu med när man 

ska energieffektivisera på äldreboendena.  

 

Helst ska man använda biobränslen och solvärme till uppvärmning, inte olja gas eller el. 

Man ska ha termostater som kan regleras i varje rum, inte värma upp tomma utrymmen och 

tänka på att hålla fönster och dörrar stängda när värmen är på. Andra exempel på 

energislöseri: okontrollerad ventilation med värme- och kyla på; luftkonditionering med 

många små enheter, fel temperatur inställd och inga intervall inprogrammerade, 

beteendefrågor, till exempel att inte stänga av utrustning när den inte används och att 

använda köks- och tvättutrustning på ett energislösande sätt, samt dålig isolering med 

köldbryggor och dåliga fönster. 

 

  
Många små luftkonditioneringsenheter … (Italien) och öppna fönster under 

uppvärmningssäsongen (Slovenien) 

 

Det finns många energieffektiviseringsåtgärder att välja mellan och det gäller att välja de 

som passar bäst med tanke på byggnadstyp, läge, lokalklimat och andra 

omgivningsfaktorer. Solvärme, som är mycket effektiv i Portugal, kanske inte är lika effektiv 

och har längre återbetalningstid i Sverige, även om den har sin plats även där.  

 

 

Källa: Best and Worst Practices, finns på webbplatsen  

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications 

 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Uppskattning av energisparpotentialen på äldreboenden 

 
Ett mål i projektet är att beräkna energiförbrukningen och uppskatta 

energisparpotentialen för alla äldreboenden i Europa. Det optimala skulle vara att ta reda 

på byggnadsarea, byggnadsår, graddagar, antal boende och antal anställda och sedan 

använda projektets beräkningsverktyg. Det är dock alltför tidkrävande och resultaten kan 

ändå bli ofullständiga. Därför har vi helt enkelt baserat vår bedömning på antalet 

äldreboenden per land och det genomsnittliga antalet boende per äldreboende i 

respektive land.  

 

Energibesparingarna beräknas som minskad energiförbrukning om man redan skulle ha 

genomfört energieffektiviseringen på äldreboendet.  

 

Möjligheterna att spara energi hänger ihop med egenskaperna hos den specifika byggnaden, 

beslut av fastighetsägarna och tillgång på finansiering. När man förbättrar byggnadens 

energiprestanda kan man följa modellen i figuren nedan, och lägga på minnet att det ska 

vara en kontinuerlig process.  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modell för förbättring av byggnadens energiprestanda 

 

 

Ta reda på 
energiförbrukningen 

Följ och notera 
energiförbrukningen 

Sätt upp mål för 
energiförbrukningen 

Förbättra 

energiprestanda 

Utvärdera resultat 

Förbättra 

energiprestanda 

 
 

 

Hitta lämpliga 

tekniska lösningar 

Ta reda på 
tillgänglig 

finansiering 

Sätt upp mål för 
energiförbrukningen 

 



 

 

 

 

För att välja rätt energisparåtgärder måste man alltid göra en separat studie av varje 

äldreboende. Några exempel på åtgärder listas nedan, men det finns många fler. 

 

 Åtgärd 

1 – inga förändringar - 

2 – beteendeförändring Dela ut broschyrer, informera vid upprepade tillfällen, 

jämföra energiförbrukning 

Ordna seminarier och individuell information och rådgivning 

Ta upp hur man sparar energi när man använder tekniken 

3 – mindre investeringar Byta till energieffektivare värme, ventilation och 

luftkonditionering 

Isolera väggar invändigt eller utvändigt 

Isolera tak 

Installera lämpliga solskydd 

Installera energieffektivaste lampor och armaturer 

Installera värmeåtervinningssystem 

Installera takfläktar och förnybart energisystem 

Byta fönster och fönsterkarmar 

Installera byggnadsledningssystem 

4 – större investeringar Kombination av åtgärder i 3 

 

Totala energisparpotentialen baseras på resultatet av den inledande energikartläggningen 

jämfört med genomsnittet i landet. Hur bra beräkningarna blir beror bland annat på hur 

många faktorer man har ingångsdata för. Tabellen visar möjliga energibesparingar i tre olika 

scenarier: A – pessimistiskt, B – mittemellan och C – optimistiskt. 

 

 Ingångs- 

data 

Möjliga energibesparingar – 

tre scenarier 

A B C 

Slutlig energiförbrukning i 
kWh/person/år 

 
13 158 

 
11 250 

 
10 526 

 
9 441 

Minskad slutlig energiförbrukning i 
kWh/person/år 

  
1 908 

 
2 632 

 
3 717 

Minskad slutlig energiförbrukning i %  
 

 

 

 
14,5 % 

 

7 343 

 
20 % 

 

10 128 

 
28,25 % 

 

14 306 

Sparad energi totalt (GWh/år) 

 
 

Källa: Energy Saving Assessment, finns på webbsidan 
http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications. 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Partner från 10 europeiska länder deltar 

 

 

 
e-zavod 

Institute for Comprehensive Development Solutions 
Kontaktperson: Darko Fercej  

E-post: darko(at)ezavod.si 

Tel: +386 2 749 32 25 

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable  

Thermal Energy Systems 
Kontaktperson: Thomas Pauschinger 

E-post: pauschinger(at)solites.de   

Tel:+49-711-6732000-40 

E.D.E. - European Association of Directors of  

Residential Care Homes for the Elderly  

Kontaktperson: Wilfried Schlüter 
E-post: info(at)ede-eu.org   

Tel:+493 061681411 

ISR-UC Institute of Systems and Robotics  

Kontaktperson: Paula Fonseca 

E-post: pfonseca(at)isr.uc.pt  
Tel: +351 293796325 

Pieriki Anaptixiaki s.a. 

Kontaktperson: Konstantions Zapounidis  
E-post: pieriki(at)otenet.gr   

Tel: +30 2351027541 

ASP Martelli - Public Company for Persons Service 

Kontaktperson: Daniele Raspini  
E-post: direttore(at)aspmartinelli.it   

Tel: +390 55951097 

W/E Consultants Sustainables  

Kontaktperson: Erik Alsema 

E-post: alsema(at)w-e.nl  
Tel:+31 30 6778761 

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption  

Kontaktperson: Francisco Barrio  

E-post: Francisco.barrio(at)unizar.es   
Tel: +34 976 761 863 

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation  

Kontaktperson: Manouchka Auguste 

E-post: manouchka.auguste(at)prioriterre.org 
Tel: +334 50 67 67 22 

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden  

Kontaktperson: Erik Blomgren 

E-post: erik.blomgren(at)energikontorsydost.se   
Tel: +46 70 921 60 52  

INGEMA-Matia Gerontological Institute 

Kontaktperson: Miren Iturburu Yarza  

E-post:  miren.iturburu(at)ingema.es  
Tel: +34 943 22 46 43 

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia  

Kontaktperson: Boris Koprivnikar 

E-post: info(at)ssz-slo.si  
Tel: +386 15208000 

APSSCR Association of Social Health Care Providers 

Kontaktperson: Jiri Horecký  

E-post: prezident(at)apsscr.cz  
Tel: +420 381213332  

 

 


