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Från redaktionen 

 
SAVE AGE är det första europeiska projektet där våra äldre ses en viktig potential för att 

minska energiförbrukningen. 

 

Nästan 14% av befolkningen i EU är äldre än 65 år och den siffran väntas fördubblas till 

2050. Då kommer det att finnas 80 miljoner äldre personer i Europa som vill fortsätta att 

vara aktiva i samhället trots de begränsningar som åldrandet kan medföra. Idag bor 1,5 

miljoner äldre personer på mer än 24 000 vård- och äldreboenden runtom i Europa, och de 

och deras organisationer är en viktig grupp i samhället. 
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Kort beskrivning av projektet SAVE AGE 

 

Effektiv energianvändning på äldreboenden   
SAVE AGE är det första europeiska projektet där våra äldre ses en viktig potential för att minska 

energiförbrukningen. 

Det är nu dags även för äldre som bor på vård- och äldreboenden att börja spara energi. Hållbara 

energilösningar är en av de mest angelägna utmaningarna vi har framför oss i dagens Europa. 

Nästan 14% av befolkningen i EU är äldre än 65 år och den siffran väntas fördubblas till 2050. Då kommer 

det att finnas 80 miljoner äldre personer i Europa som vill fortsätta att vara aktiva i samhället trots de 

begränsningar som åldrandet kan medföra. Idag bor 1,5 miljoner äldre personer på mer än 24 000 vård- och 

äldreboenden runtom i Europa, och de och deras organisationer är en viktig grupp i samhället. 

I projektet SAVE AGE bygger vi vidare på en analys av nuläget, och försöker identifiera de hinder som finns 

för att driva vård- och äldreboenden på ett energieffektivt sätt, vare sig de handlar om teknik, beteende, 

kunskap eller ekonomi. 

I Europa används nätverket E.D.E. Det finns representanter för E.D.E. i 18 europeiska länder och 23 

nationella organisationer. Syftet är att få de som beslutar att inse vikten av att ha en strategi för hur man 

arbetar med energieffektivisering och en handlingsplan för att stimulera investeringar och även 

energisparåtgärder till låg eller ingen kostnad. I varje land tas olika utbildningsaktiviteter fram, och några 

boenden väljs ut för att prova olika handlingsplaner. För att stimulera personalen och de boende att spara 

energi och ändra beteende genomförs olika information och kommunikationsinsatser. 

Aktivitererna genomförs i 10 medlemsländer i EU av 13 parter, men kommer att nå ut till många fler, bland 

annat de 24 000 boenden genom att använda E.D.E.s nätverk i 18 europeiska länder samt de kontakter 

som E.D.E har med andra organsationer och institutioner. 

 

 

  
 
 

 
 

 



 

 

  

 

Erfarenheter från Portugal, Nederländerna och Tyskland  

 

Portugal: SAVE AGE och direktivet om byggnaders energiprestanda 

 

Sedan direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EU) trätt i kraft har byggnaders 
energiprestanda kartlagts i energideklarationer.  Direktivet hade vissa brister och därför har en 
omarbetning gjorts (2010/31/EU). 
Byggnader (vård- och äldreboenden inräknade) förbrukar mer än 40 % av Europas energianvändning och 
står för 36 % av de totala koldioxidutsläppen. Byggnaderna har en betydande oanvänd potential för 

kostnadseffektiva energibesparingar. Byggnadernas andel av EU:s totala energiförbrukning år 2020 

väntas att ha minskat från 40 % till 29 %. 
 

 
Figur: Byggnaders energianvändning som andel av EU:s totala energiförbrukning (blå). 2010 gul, 2020 med direktivet 
röd, 2020 med omarbetat direktiv grön.  
 

Huvudpunkter i omarbetningen: 
 Gränsen på 1 000 m2 för större renoveringar tas bort (även mindre vård- och äldreboenden 

uppmuntras att genomföra bra åtgärder). 

 att öka antalet lågenergi- och nollenergibyggnader (med början 2020 kommer nya vård- och 

äldreboenden i stort sett inte att förbruka någon energi alls för uppvärmning) genom att sätta krav på 

nationella planer och med mål och åtgärdsförslag (inklusive ekonomiska sådana). 

 Skapa en övergripande metod för att mäta energiprestanda (SAVE AGE arbetar med riktlinjer och 

referensvärden för sina äldreboenden). 

 

  



 

 

  

 
 Minimikrav på energiprestanda för hela byggnader eller byggnadsdelar för att uppnå kostnadseffektiva 

nivåer. Energieffektiviseringsåtgärder definieras för olika referensbyggnader för att beräkna 

kostnadseffektiva nivåer för lägsta krav på energiprestanda. SAVE AGE kommer att hjälpa till att  

 definiera vård- och äldreboendens energibehov och visa på goda exempel där även 

livscykelkostnaderna kan beräknas i kronor. 

 Utveckla en mer noggrann metod för energideklarationer. Eftersom äldreboenden brukar vara större 

än 500 m2 bruksarea, eller minst 250 m2 år 2015, och har många besök av allmänheten måste 

energideklarationen placeras väl synlig. 

 Regelbundna kontroller ska utföras av oberoende experter och vite fastställas för bristande 

följsamhet. Medlemsstaterna ska fastställa tekniska krav i energiprestanda, som täcker: 

o   uppvärmning (regelbundna kontroller om mer än 20 kW) 

o   luftkonditionering (regelbundna kontroller om mer än 12 kW)  

o   stora ventilationssystem. 

Medlemstaterna har tiden fram till juli 2012 på sig att överföra omarbetningen. Det kommer att ge SAVE 
AGE en portfölj med goda exempel och riktlinjer för energieffektivisering för att spara energi på 
äldreboenden.  
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Nederländerna: Energisparande allt viktigare på vård- och äldreboenden i 

Nederländerna 
 
I Nederländerna är intresset stort för projektet SAVE AGE. Att spara energi på vård- och 

äldreboenden blir en allt större och viktigare fråga. Det är egentligen inte förvånande, 

eftersom det finns så många fördelar med att spara energi: det hjälper till att minska 

klimatförändringen, sparar pengar och kan bidra till att förbättra inomhusklimatet och minska 

personalens sjukfrånvaro. Allt fler boenden får också krav på sig från myndigheterna att införa 

energisparåtgärder. 

 

 

En undersökning nyligen om 

energisparpotentialen inom 

sjukvårdssektorn i Nederländerna visar på 

att en realistisk besparingspotential kan 

vara cirka 25 % på vård och äldreboenden 

för äldre (TNO, 2010). Det innebär även att 

det är möjligt att spara 25 % på 

energiräkningen. De lönsammaste 

åtgärderna är isolering av tak och fasader, 

effektiv belysning och optimering av 

uppvärmningssystem. För nya vård- och 

äldreboenden kan ett bra val vara att bygga 

lager under markytan för värme och kyla. 

SAVE AGE ska hjälpa ledningen för vård- 

och äldreboenden att få en bild av vilken 

besparingspotential de har och att jämföra 

den egna energiförbrukningen med den hos 

andra boenden. 

 

Att intresset är stort visas av att så många boenden i Nederländerna ville vara med i 

SAVE AGE. Det var till och med fler som ville vara med än vad projektbudgeten medgav.  För 

att de som inte fick vara med ska bli alltför besvikna kommer de att få fortlöpande information 

om vad som händer i projektet och vad vi lär oss. Figuren nedan visar energisparpotentialen 

för vård- och äldreboenden i Nederländerna. Blå staplar visar nuvarande situation och röda 

staplar visar potentialen för att spara energi (källa:TNO). 

 

 



 

 

  

Det nya energiverket i Liebenau (Källa: Ligas) 

 

Tyskland: Windel Willi – första anläggningen som producerar värme 
av blöjor 
 
Förbränningsanläggningen för blöjor, Windel Willi, producerar sedan 2006 varje år värme från 

5 000 ton avfall från stiftelsen Liebenaus vårdboenden och från privata hem. Den här 

pilotanläggningen har varit med och utvecklat en unik teknik för att utvinna energi från 

vårdsektorns avfall. 

 

Stiftelsen Liebenau med 5 800 anställda tar hand om 15 000 funktionshindrade, äldre och 

andra personer med hjälpbehov. Huvudkontoret i Liebenau nära Bodensjön har tillsammans 

med stiftelsen expanderat verksamheten till 90 städer och kommuner i Tyskland, Österrike och 

Schweiz sedan 1870. Inom stiftelsen finns både omsorg och andra kommersiella företag som 

erbjuder sina tjänster internt och till kunder utanför stiftelsen. 

Idén med Windel Willi (Windel är det tyska ordet för blöja) föddes eftersom stiftelsen Liebenau 

har som mål att vara hållbar – socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt. En annan orsak 

var de stora mängder avfall som produceras i 

det dagliga arbetet på boendena, och de stora 

kostnader för avfallet som skulle kunna 

undvikas om man tog hand om det på annat 

sätt. Men det handlar inte bara om att hitta 

rena energikällor, det är lika viktigt att spara 

energi, menar Marco Nauerz, chef för konstruktionsavdelningen: “Självklart följer vi alla 

gällande regler för energibesparingar (EnEV) för alla våra byggnader. Vi försöker till och med 

att alltid överträffa dem.” 

Det nybyggda energiverket i Liebenau producerar värme och el i den nya pannan Windel Willi 

(1 225 kW värme), två biobränslepannor som eldas med träflis (2 269 kW värme) och två 

Stirlingmotorer (2x35 kW el). Värmen går till två värmedistributionsnät inom stiftelsen, som 

försörjer alla kommersiella och privata byggnader i Liebenau och Hegenberg. I Liebenau 

produceras dessutom värme till växthusen, varmvatten och ånga till tvätteriet och storköket 

till de funktionshindrades matsal. Överskottsvärmen från “Windel Willi” används i en 

torkanläggning eftersom stiftelsen även har en skogsdivision. Med så olika kunder kan energin 

från Windel Willi användas till nästan 100 %. 

Blöjor levereras nu från cirka 150 av stiftelsens hus och från andra enheter i regionerna 

runtomkring. En del av dem har även anslutit sig till en transporttjänst med hämtservice av 

blöjor hos barnfamiljer och blöjor hos inkontinenta. 

Projektet SAVE AGE visar på goda exempel på energisparande och vill stödja ledningen för 

vård- och äldreboenden genom att ge dem en bild av vilken potential de har att spara energi 

och tillfälle att jämföra sin energiförbrukning med liknande boenden hos projektets partner i 

olika europeiska länder. 

Mer information (på tyska): 

www.ligas-gmbh.de  

http://www.Stiftung-Liebenau.de 

http://www.ligas-gmbh.de/
http://www.stiftung-liebenau.de/


 

 

  

Första presskonferensen i SAVE AGE – Ljubljana 8 mars 
2011 

Headline 3 
Mål, aktiviteter, resultat, partner och samarbetsmöjligheter  
 

Till den första presskonferensen i kongresscentret Mons kom många som var 

intresserade av att veta mer om projektet SAVE AGE. En allmän presentation av 
projektet med dess mål, aktiviteter, resultat, partner och samarbetsmöjligheter 

gjordes av Darko Ferčej. Erik Potočar från ledningen för ekonomi- och 
energidepartementet i Slovenien presenterade den pågående utlysningen av projekt i 

Intelligent Energy Europe och bjöd in till att delta med att skriva nya 
projektansökningar. Boris Koprivnikar berättade om den ofta inte så effektiva energi-
användningen på äldreboenden, och möjliga lösningar på detta samt goda exempel. 

Registrering och övervakning av energianvändning samt goda exempel på 
ombyggnader presenterades av Mr Kandus. Presskonferensen hölls tillsammans med 

ett annat IEE-projekt som heter BioEnerGis och presenterades by Maja Ferlinc från 
SBRA. Via slovensk nyhetsbyrå och dagstidningen Dnevnik publicerades artiklar som 
nådde närmare 150 000 läsare i Slovenien.   

  

 
Foto från presskonferensen 
 

Mer information om projektet SAVE AGE finns att läsa på 10 olika språk på 
webbplatsen www.saveage.eu 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.saveage.eu/


 

 

  

 

Partner från 10 europeiska länder deltar  

 

 

 
e-zavod 
Institute for Comprehensive Development Solutions 

Contact: Darko Fercej  

E-Mail: darko(at)ezavod.si 

Tel.: 386 2 749 32 25 

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable  
Thermal Energy Systems 

Contact: Thomas Pauschinger 

E-Mail: pauschinger(at)solites.de   

Tel.: 49-711-6732000-40 

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

Residential Care Homes for the Elderly  
Contact: Wilfried Schlüter 

E-Mail: info(at)ede-eu.org   

Tel.: 493 061681411 

ISR-UC Institute of Systems and Robotics  

Contact: Paula Fonseca 
E-Mail: pfonseca(at)isr.uc.pt  

Tel.: 351 293796325 

Pieriki Anaptixiaki s.a. 
Contact: Konstantions Zapounidis  

E-Mail: pieriki(at)otenet.gr   

Tel.:  30 2351027541 

ASP Martelli - Public Company for Persons Service 
Contact: Daniele Raspini  

E-Mail: direttore(at)aspmartinelli.it   

Tel.: 390 55951097 

W/E Consultants Sustainables  
Contact: Erik Alsema 

E-Mail: alsema(at)w-e.nl  

Tel.: 31 30 6778761 

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and 
Consumption  

Contact: Francisco Barrio  

E-Mail: Francisco.barrio(at)unizar.es   

Tel.: 0034 976 761 863 

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

Contact: Manouchka Auguste 

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org 

Tel.: 334 50 67 67 22 

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden  
Contact: Lena Eckerberg 

E-Mail: lena.eckerberg(at)energikontorsydost.se   

Tel.: 464 9188067 

INGEMA-Matia Gerontological Institute 

Contact: Miren Iturburu Yarza  

E-Mail:  miren.iturburu(at)ingema.es  

Tel.: 34 943 22 46 43 

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia  

Contact: Boris Koprivnikar 

E-Mail: info(at)ssz-slo.si  

APSSCR Association of Social Health Care Providers 

Contact: Jiri Horecký  

E-Mail: prezident(at)apsscr.cz  

Tel.: 420 381213332  

 

 


