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Energistrategi för äldreboenden – systematiskt arbete för effektiv energianvändning inom E.D.E.  

 

Effektiv energianvändning är en nödvändig del av det dagliga arbetet på företagen, och är dessutom av intresse 

ur ekonomisk synvinkel och kan bidra till att öka konkurrenskraften. När det gäller effektiv energianvändning 

på äldreboenden har man först på senare år börjat ta itu med det och ta del av erfarenheter. Drivkrafter för att 

effektivisera sin energianvändning är bland annat EU:s policy samt lagstiftning om miljö, nationella 

handlingsplaner, subventioner, utvecklings- och demonstrationsprojekt, allmänhetens tryck och att användare 

blivit mer medvetna. 

 

När man tittar närmare på äldreboendena ser man att man ofta inte har arbetat systematiskt med 

energiförbrukningen. I de fall man gör det kan det handla om att ledningen vill minska energinotan. Det kan 

också vara information, initiativ som detta eller erbjudanden som inspirerat, men det vanliga är att inget 

systematiskt arbete för energisparande bedrivs. 

 

Ett systematiskt energiarbete står på två ben, dels ett övergripande arbete för effektiv 

energianvändning, dels bra informationsstöd som hela tiden bidrar med relevant 

information om vad som händer med energiförbrukningen och jämför prestanda baserat 

på nyckeltal för energi för byggnader av samma typ, något som kan vara ett bra verktyg 

för användare med olika bakgrund. 

 

 

Projektet Save Age har som mål att arbeta för effektivare energianvändning på äldreboenden. Det kan handla 

om att dra slutsatser från analyser eller att dela med sig av goda exempel och bra teknik till de enskilda 

äldreboendena. Andras kunskaper och erfarenhet kan vara grunden för en energistrategi inom 

äldreboendeorganisationen E.D.E..  Goda exempel och bra teknik kommer att presenteras i en rapport från 

projektet och bli en bra bas i ett systematiskt energieffektiviseringsarbete.  

 

Kommer projektet att leda till något mer än ännu en hög med papper? Givetvis. När 

projektet är slut kommer vi att veta mer om läget på äldreboenden i E.D.E..  Vi 

kommer också att veta mer om mycket annat som deltagarnas energiförbrukning, 

energikostnader, nyckeltal för effektiv energianvändning på äldreboenden, och vi 

kommer att ha gjort en systematisk uppskattning av potentialen på de enskilda 

enheterna. Potentialen för energibesparingar har vi teoretiskt beräknat till mer än 

20 % av dagens energiförbrukning och det ska också bevisas i de enskilda fallen. Så 

nu är det praktisk handling och inte teori som gäller!  
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Ett intensivt arbete är redan igång i partnerländerna. 

 

Ett exempel är organisationen för äldreboenden i Slovenien, SSZS, som redan 

fått i drift ett modernt system för informationsstyrning av energi med bästa 

möjliga teknik på området. Då visade sig behovet av en övergripande ledning 

för arbetet med energifrågor på nivån SSZS. Höga kostnader för energi 

och vatten som räknat per person som bor på äldreboende är dubbelt 

så höga som för personer boende i privathushåll samt planerade 

investeringar för att renovera byggnader är andra anledningar att arbeta 

systematiskt med att effektivisera energianvändningen. 

 

 

 

Det gensvar vi mött visar att vi har valt rätt väg. Det finns ett stort intresse 

för att effektivisera energianvändningen om vi bara lyckas visa detta på ett 

systematiskt och bra sätt med goda och tydliga exempel för äldreboendenas 

ledningar. Det som behövs är att de erbjuds praktiska lösningar för 

fortlöpande övervakning av olika energiparametrar och allra viktigast, ett 

fortsatt stöd i form av experthjälp. Bara så kan åtgärderna bli effektiva på 

kort och lång sikt. När man når resultat kan de spridas och bidra till att 

stimulera att systematiskt effektivisera energianvändningen och spara energi 

på många äldreboenden runtom i Europa.  

 


