
Nationellt och regionalt samarbete för 
energieffektivisering

”Energieffektivisering ger 
minskade energikostnader, 
minskad klimatpåverkan 
och ökade konkurrens-
möjligheter.”



Effektiv energianvändning är en av de viktigaste frågorna i 
dagens samhälle!

Ineffektiv energianvändning och effektbrist är två stora utmaningar för vårt 
näringsliv. Mot denna bakgrund har effektiv energianvändning blivit en av de 
viktigaste frågorna, där diskussionerna om möjligheterna är många och viktiga. 
EU och Sveriges regering ser energieffektivisering som en möjlighet att både 
begränsa klimatförändringarna och gynna konkurrenskraften, möta  
lågkonjunkturer samt hantera beroendet av importerad energi. 

Flera nationella som regionala insatser har gjorts för att ställa om och stärka 
näringslivet i sydost genom olika energiprojekt. Drivkraften är att Sverige ska  
ligga i framkant inom klimat- och energiområdet, vilket skapar såväl  
omställningsutmaningar som utvecklingsmöjligheter. 

Ett bra sätt att få ett systematiskt energiarbete i företaget är att använda sig av 
energitrappan som illustreras nedan. Den består av flera aktiviteter på varje steg 
som leder till ett effektivt och hållbart energiarbete. Även om många insatser av 
engagerade företag har gjorts så återstår det fortfarande mycket arbete för att 
uppnå ett hållbart och energieffektivt näringsliv i sydöstra Sverige.

i syfte att spara energi.

över tid. De mest energi

kan på olika sätt engagera sig i energifrågan. Handlingsplanen revideras regelbundet och 
resultaten utvärderas. Interna revisioner genomförs.

Energitrappan är ett bra verktyg för systematiskt energiarbete. 
Källa: www.energimyndigheten.se 

http://www.energimyndigheten.se/nrp/incitament-for-energieffektivisering/metodstod/systematiskt-och-strukturerat-energiarbete/


Minskade energianvändningen med 30 % på fyra år tack vare 
medverkan i företagsnätverk - ICA MAXI Kalmar

Utfasningen av köldmedia för kyldiskar blev starten 
på en otrolig effektiviseringsresa för många livs- 
medelsbutiker. En av dessa var ICA MAXI Kalmar  
som passade på att se över sin energianvändning.
  
Via stöd från energiexperter inom projektet Nätverk 
för energieffektivisering kartlades all energi- 
förbrukning och ett förslag på handlingsplan togs 
fram. Tack vare ledningens stora engagemang gick 
företaget under de kommande åren från enklare 
åtgärder som att byta till effektivare belysning till att 
slutligen investera i energiåtervinning av  
ventilations-systemet för hela köpcentret där  
butiken är belägen och att köpa andelar i en lokal 
solcellspark.

På fyra år har de minskat energianvändningen med 
nästan 30 % och energikostnaderna med 20 %. En 
som varit med på resan är ägaren Patrick Wiberg:

“Vi på MAXI Kalmar uppskattar det fina arbete vi har 
skapat tillsammans i vårt projekt. Att med kollegor 
och expertis bygga upp en resa mot en mer hållbar 
morgondag känns riktigt bra i både själ och plånbok. 
Genom att medverka i projektet har vi tagit mycket 
större steg för en god morgondag än vad vi kanske 
gjort om vi bara kört själva. Vi är nu en del av ett 
energikretslopp för hela Giraffens köpcentrum som 
gjort att vi tillsammans 
minskar vår miljö- 
påverkan och också 
sänkt kostnader för 
alla inblandade. 
1 + 1 har blivit 3. 
Tillsammans har vi 
gjort skillnad “.

Foto: Patrick Winberg

ICA MAXI Kalmar. Foto: Energikontor Sydost



Sänkte energianvändningen med 10,7 % på ett år med hjälp 
av energiråd - Elfverson & CO AB

Energikontorets arbete med att hjälpa företag att  
energieffektivisera och därigenom stärka deras 
konkurrenskraft har under senare år bedrivits inom 
många olika projekt. Genom projektet Noder för 
energieffektivisering, besöktes Elfverson & CO AB i 
Påryd 2019. De tillverkar bland annat trähattar till 
spritindustrin. 

Tillsammans med dem genomfördes ett energiråd 
där företagets energistatistik gicks igenom och 
analyserades. Därefter gjordes en nattvandring på 
företaget, dvs man såg över energianvändningen när 
verksamheten stod stilla. 
Allt detta avslutades med en gemensam analys om 
vilka energieffektiviserings- och energibesparande 
åtgärder man skulle fokusera på. En enkel rapport 
med råd och tips lämnades över till Patrik Antonsson, 
fabrikschef på Elfverson & CO AB, som sedan vidtagit 
förbättringsåtgärder.

När vi tar kontakt med Patrik igen 2021, säger han 
följande: 

”Vi har ju fortsatt med att effektivisera styrningen 
av vår belysning, samt även bytt armaturer till LED. I 
skrivandets stund så har vi bytt ut ca 100 st 
armaturer från föråldrade lysrörsarmaturer till nya 
LED. Helt enligt de råd vi fick från er på 
Energikontoret”, säger Patrik. 
”Efter det vi upptäckte i nattvandringen, har vi 
genomfört ett stort arbete med att täta trycklufts- 
läckage. Så förra året slutade med att vi sänkte vår 
energianvändning med 10,7% jämfört med 2019. 
Detta med samma produktionsvolym för båda åren, 
avslutar en nöjd 
Patrik Antonsson. 

Svarvar och trähattar. Foton: Elfversons & CO AB. 

Foto: Patrik Antonsson



Om Energikontor Sydost AB
 
Energikontor Sydost verkar för ett hållbart  
energisystem och arbetar med energifrågor 
kopplat till hållbar regional utveckling, förnybar 
energi och energieffektivisering för minskad 
klimatpåverkan. 
 
Energikontoret är en opartisk organisation utan 
vinstintressen och driver energifrågorna i 
samverkan med både privata aktörer och 
företagets ägare; kommuner och regioner i 
Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 
I uppdraget ingår också att stödja ägarnas 
strategiska och konkreta klimat- och energi-
arbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

Verksamheten finansieras huvudsakligen med 
medel från svenska myndigheter och EU.

Kontakta oss!
Tveka inte att kontakta 
Energikontor Sydost om ni vill ha 
hjälp med ert energi-och  
klimatarbete! 

energikontorsydost.se/kontakt

Läs mer om energieffektivisering, samt få 
stöd och vägledning på
energimyndigheten.se/energieffektivisering

Mer om energieffektivisering

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/
https://ess.wm3.se/kontakt

