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Intressanta hållpunkter i programmet:

• Företags-/industriblock för energieffektivisering
Företagsnätverk och nattvandringar som arbetsmetod

• Byggnadsblock
Nära-nollenergi byggnader och YY
(två av EMs XX projekt/nätverk för energieffektivt byggande!)

Passivhus i massivt trä
Drift och UH kopplat till EE och LCC
Renoveringar – faror och möjligheter



Exempel på Energimyndighetens program/nätverk 

för energieffektivt byggande

LÅGAN
Program för byggnader 
med mycket låg 
energianvändning

BeLok Beställargruppen lokaler

BeBo
Beställargruppen 
bostäder

HyLok
Hyresgäster för 
energieffektivisering av 
lokaler

BeLivs
Beställargruppen 
livsmedelslokaler

BeSmå
Beställargruppen för 
småhustillverkare

Nära-nollenergibyggnader

Nationell strategi för 
energieffektiviserande renovering

http://www.laganbygg.se/
http://belok.se/
http://www.bebostad.se/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/bestallargrupper-och-natverk/hylok/
http://belivs.se/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/bestallargrupper-och-natverk/besma/


Roger Gunnarsson

Nattvandringar i sydost –
nu även i Europa!



Vad är nattvandring?

Energikartläggningsbesök då ordinarie verksamhet är stängd.

• Bra metod att hitta onödig energianvändning 

• Kickstart för energieffektivisering

• Bästa underlaget för att fortbilda personal och ledning?



Nattvandring – så här går det till!

Produktionsdygn / helgdygn
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Dags för nattvandring – walk and talk!

Ger en ögonblicksbild!

Fokus på onödig energianvändning!

- driftstider, skötsel och tekniska förbättringar

• Belysning 

• Uppvärmning och klimatskal 

• Kyla

• Ventilation 

• Tryckluft

• Maskiner och elektrisk utrustning 

• Användarbeteende



Varför nattvandring?

Bästa verktyget att kunna utbilda personal, ägare och chefer i ett företag!

• ”Brister i hemmamiljön” = alla kan se, diskutera och förstå

• Generella energibesparingsteorier som pekar på de upptäckta 
bristerna. 



Varför nattvandring forts.

Utbildnings- och kunskapsmässigt “gap” mellan teknik och det
dagliga arbetet på företagen.

Skillnaden mellan kW och kWh? 

Energi inte bara el!



Film om nattvandring i affärer

http://www.night-hawks.eu/sweden/goda-exempel/2292-2/

http://www.night-hawks.eu/sweden/goda-exempel/2292-2/


Historik

• Nattvandringskonceptet utvecklat tillsammans med 
Linköpings universitet sedan år 2000

• Över 1200 st genomförda bara i vår region

• Besparingar på över 22% i genomsnitt



Goda exempel

Kährs

Smurfit Kappa

Ekenäs Mekaniska

SAFT

Scania

Oskarshamns varv



Nutid

• Arbeten med handel och köpcentran

• Plug-in kylar

• Företagsnätverk



Tack för mig!

Roger Gunnarsson

Tel. 070-6208305

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se


