
Landstinget i Kalmar län

Bygg och fastigheter

Hållbar energieffektivisering



Landstingets  verksamhet  

• Landstinget i Kalmar län, en av de största energianvändarna

• Äger ca 200 byggnader, 380 000 m2 lokalyta

• Hyr ca 70 000 m2 lokaler i länet.

• Använder el motsvarande 5200 bostäder
• Värme motsvarar ca 2500 villor
• Vatten motsvarar 1000 hushåll.



Vad är ”knuten” till framgångsrikt energi arbete ?

• 1. Personresurser med kompetens och tid avsatt.

• 2. Handlingsplan, antagen i beslutande organ

• 3. Antagen ”norm” för om-till och nybyggnad, tex 
Miljöbyggnad, Belok, Bebo.

• 4. Startpengar utöver budget för effektiviseringsåtgärder

• 5. Uppföljning av resultat, bevaka energimålen hela tiden.



Fokus på mål genom hela organisationen.

• Tydlig linje med mål(krav) från den politiska ledningen.

• Energimål fastställs varje år i landstingsplanen.

• Styrkort från  förvaltningen med  tydliga mål kWh/m2 mål

• Månads och kvartalsuppföljning till energiansvarig

• Årssammanställning för uppföljning.

• Återkoppling till beslutande ledning varje år.



Landstingets kravnivåer för byggnader
• Följande nivåer är mål vid om och nybyggnad:

• Klass A enligt BELOK:s anvisningar 50 kWh/m2 lokalyta
byggnormen BBR föreskriver högst 80 kWh/m2.

• Kravnivån gäller också vid om/nybyggnad av förhyrda lokaler. 

• Planerar för att anta krav på miljöklassning av alla nybyggnader enligt Miljöbyggnad
nivå silver,  förvaltas av Sweden Green Building Council och kontrollera aspekterna
energi, innemiljö samt material och kemikalier.

• Elkraft - Inköp  med miljömärkning 100 % vattenkraft.



Landstinget EL totalt per byggnadsyta kWh/m2
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Uppvärmning av lokaler



Mål enligt Energiplan 2012-2020

• Hittills avklarade mål till 2017:

– Riktlinje för byggprocessen med mål för högsta energianvändning 50 
kWh/m2.

– Ledningssystem för energi, enligt ISO, SS-50000.

– Riktlinje för inneklimat i lokaler.

– Energi och klimatkrav vid förhyrning av lokaler lika LKL krav.

– Upphandlat vindkraftverk för egenproduktion av elkraft, 30 % av 
behovet.

– Användningen av energi , mål vara topp 5 i SKL jämförelse 

– Elkraft - Inköp  med miljömärkning 100 % vattenkraft.
Bygg och förvaltarenheten, 2015-10 Stefan Westblom, www.ltkalmar.se



Landstingets elanvändning totalt MWh/år



Vad har hänt sedan 2006, tillbakablick

• 2007, upphandling av EPC-entreprenad, energieffektivisering av 75 byggnader i länet

• 2008, genomför energieffektiviseringar för 30 Mkr, resultat ca 12 % besparing 

• 2009, Installerar 400 m2 solceller för elproduktion, samt 170 m2 solvärme för 
varmvattenvärmning.

• 2010, Ny heltidstjänst energistrateg tillsätts, 

• 2011 LKL är fossilfria i sin användning för egna byggnader

• 2012, Landstingsfullmäktige antar Energiplan 2012-2020 för strategiskt 
energieffektiviseringsarbete, budgetmedel för åtgärder beslutas.

• 2013 Antar en Landstingsnorm för energi vid  om- och nybyggnad.
Stensöhälsocentral  120 m2 solceller för el i samband med tillbyggnad av Stensö hälsocentral.

• 2015, Upphandlar vindkraftverk för egenproduktion av el, start november 2016

• 2016 Geoenergisystem för kyla och värme på länssjukhuset etapp 1 klar.

• 2017 180 m2 solceller på Ölands folkhögskola
Fastighetsförvaltning, 2013-09-03 Stefan Westblom, www.ltkalmar.se



Vad som händer 2015-2018

• Nu pågår flera projekt i länet där vi bygger om
för att minska energianvändningen.

• Intressanta exempel:

• Geokyla länssjukhuset, etapp 2 driftklar 2018.

• Byte till energieffektiva  fläktar och pumpar.

• Närvarostyrd ventilation i rum, ny standardnivå , minimiflöden.

• Byte av belysningssystem till LED och närvarostyrning av ljusnivå.

• Närvaromätning visar 25-50 % användning av enskilt rum, dagtid.

• Bevakar alla nybyggnadsprojekt så kravnivå 50 kWh/år innehålls



Kostnader,    besparing 2017 elpriser

Värdet av minskad elanvändning jmf 2000 är ca 10 miljoner kr /år

Sedan 2010 har elkostnaden sjunkit totalt med 11 M sek.

De senaste  5 åren har el minskat med 9 % i länet



Viktigt med visioner och mål tidigt

2.    Visioner och framtidsbilder

Vår målsättning ska vara att vara bättre än de nationella målen till 2020. 
Flera av kraven har vi i praktiken redan levt upp till, exempel användadet av förnyelsebar energi.
Vår värmeanvändning för lokaler är idag till 95% biobränslebaserad.

Nedan redovisas ett antal mål som föreslås bli fastställda som riktlinje för denna energiplan

√ Riksdagen mål om halverad energianvändning till 2050 ska uppfyllas senast 2030, basår 1995

√ Kalmar ska i SKL-Kolada jämförelser för energi ej vara sämre än plats 5 , jmf hela landet

√ Före 2015 ska LKL ha antagit ett energiledningssystem som ska styra energiarbetet i länet

√ Från 2012 ska alla nybyggnader ha en tillförd energi 25% lägre än gällande lagkrav i BBR.

√ "Faktor 2" ska tillämpas vid renovering av byggnader, en halverad energianvändning efter åtgärd.

√ När LKL hyr lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren.

√ Vid nybyggnad eller renovering ska alltid övervägas att solenergi ska integreras till byggnaden.

√ Verksamhetsel inkl belysning ska  effektiviseras kraftfullt fram till 2020

√ Landstinget ska aktivt verkar för regionens mål om en fossilfri energianvändning

√ Före 2015 ska LKL ha bildat ett klimat-råd som ska fastställa strategiska mål att minska klimatpåverkan. 

√ Egenproduktion av elkraft via ägande av vindkraftverk är ett mål till senast 2014.

√ Före 2020 ska LKL ha ett dygnsbaserat system för mätvärdesinsamling av byggnaders energianvändning
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SAMMANSTÄLLNING ENERGIPLAN BYGGNADSNIVÅ BILAGA 3

SJUKHUS KALMAR

Energianvändning, 2011 Kostnad 2011
Energi/lokalyta

Lokalyta BRA temp. 173298m2 El 17500 101
Värme 19598 113,1
Totalt 37098 MWh 214,1 kWh/m2 23200 TSEK

Lönsamhet* Besparing

ENERGIÅTGÄRD Omfattning Bespering MWh/år Investering LCCe genom invest

Prio ordn. Beskrivning lokalyta m2 antal El Värme MSEK SEK/m2 MSEK kr / kr
1 Byte av allmän belysning, till ny teknik 60200 680 21 350 3,4 0,16

2 Belysningstyrning/byte kulvert, förbindelsegångar 6000 220 3,6 600 2,4 0,67
3 Byte ventilationssaggregat 13 200 400 9 3,6 0,40
4 Byte av fläktar, tryckreglering 44 400 4,5 4 0,89
5 Närvarostyrd ventilation av lokaler 11000 90 160 7 625 2 0,29

6 Flödesbalansering pumpsystem 66000 50 400 5 80 3,8 0,76
7 Injustering av luftflöden 60000 70 280 3,6 60 2 0,56

8 Styr o reglersystem med energioptimering 52000 160 260 3,3 63 2,5 0,76
9 Fönsterbyte hus 13 10000 150 7 500 0,5 0,07

10 VVX-reglersystem för huvudvärmessystem 164000 350 2 12 1 0,50

11 Geokyla för process och klimat 72000 400 100 11 160 2,5 0,23
12 Konvertering elvärmesystem 100 1 200 0,5 0,50

5,8

TOTALER 2370 2100 66 2290 28,2 0,5
Besparing % jmf. totalförbrukning 13,5 10,7

Anm

* Åtgärdens lönsamhet är beräknat som en besparing av livscykelkostnad över 30 år  jämfört om ingen åtgärd vidtagits inom 20 år

inkl. investering, enligt tabell. Kalkylränta  4%  , energi pris höjning  2%/år

Föreslagna åtgärder ger som resultat Användning per lokalyta 
Före åtgärder Efter åtgärder

Elananvändningen minskar med 13,5 % 101 87,3

Värmeanvändningen minskar med 10,7 % 113 100,9
Summa 214 188,2 kWh/m2



Till sist – resultaten visar

En fortsatt satsning på energieffektivisering ger 
resultat och sänker årliga driftkostnader, 
samtidigt som miljöpåverkan minskas och 
driftsäkerheten ökar.

ETT BRA KONCEPT !

Landstingsservice, Stefan Westblom 
Energistrateg



El användning hela länet, egna byggnader

• Elenergi i länet



Lyckad ny- ombyggnad  energianvändning 
Stensö Hälsocentral





Uppnådda resultat, exempel länssjukhuset

• Minskning värme , ca 300 villor per år

Fastighetsförvaltning, 2013-09-03 Stefan Westblom, www.ltkalmar.se

Besparing 4,5 M Kr. år


