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Sammanfattning 
 

Denna kartläggning har gjorts som en del av arbetet i det av Energimyndigheten delfinansierade 
projektet ”Innovationskluster för energieffektiv sjukvård” som drivits av Stiftelsen TEM och dess 
nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) 

Syftet med kartläggningen är att sammanställa goda exempel på energieffektivisering i den 
svenska sjukvården. Denna sammanställning kan användas dels för erfarenhets- och 
kompetensutbyte mellan svenska regioner, men också som ett avstamp för export och besök 
från aktörer intresserade av svenska lösningar för energieffektiv sjukvård. Kartläggningen kan ses 
som ett levande dokument och kommer att uppdateras i en online-version på hemsidan för 
NCSH. 

Alla regioner och ett stort antal sjukhus har kontaktats, men alla har inte responderat trots flera 
påtryckningar.  

Kartläggningen kan sammanfattas i följande punkter: 

- Det finns ett stort antal goda exempel och nya innovationer i de svenska landstingen som 
behöver spridas. 

- Anställda i landstingens fastighetsbolag har relativt litet intresse i koppling till affärsutveckling 
och export. Detta beror troligtvis på att landstingen har dessa funktioner på andra avdelningar 
som har en liten koppling till kärnverksamheten, dvs sjukvården i sig. 

- Det finns en stor potential för exportsatsningar med tillhörande greentech visits inom 
området energieffektiv sjukvård. 

 

Mer information om TEM: www.tem.se 

Mer information om NCSH: www.nordicshc.org  

Rapporten ska ses som ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt på 
http://sustainablehealthcare.se/energy.html  
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Inledning  
 
Svenska landsting har i många år arbetat med energieffektiviseringar både vid renovering och 
nybyggnation och ligger på ett internationellt sett mycket hög nivå. Till detta finns många 
anledningar, dels det allmänna miljö- och energifokuset i Sverige som även influerar sjukvården, 
men även politiska beslut i regioner och landsting som målsatt energieffektivisering på olika sätt 
i många år. 

Sjukvårdens byggnader uppvisar en stor variation med avseende på energieffektivitet, från nya 
plusenergibyggnader till byggnader ända från 1800-talet. Naturligtvis innebär detta att de olika 
byggnaderna har olika förutsättningar och att det inte går att implementera samma 
energisparåtgärder och förvänta sig samma resultat. Det innebär även att spridningen av goda 
exempel blir viktigare då en byggnad från en viss tidsperiod i ett landsting troligtvis har mer 
likheter med en byggnad från samma tidsperiod i ett annat landsting än resten av byggnaderna i 
det egna beståndet. 

Sjukvården har en stor miljöpåverkan bara i kraft av sin storlek. Sjukvården i västvärlden står för 
mellan 8 och 17 procent av BNP 1  beroende på vilket land man tittar på. I Västeuropa är 
genomsnittet cirka 10 procent av BNP. Dessutom har sjukvården i många fall ytterligare en 
betydande miljöpåverkan genom den verksamhet man bedriver som t.ex. avfallsproblematik, 
mängder med kemikalier, användning av engångsmaterial som ökar, många transporter osv. 
Sjukvården inkluderar även ett stort antal miljöfrågor och en miljöpåverkan som i vissa fall nästan 
bara finns i sjukvården som läkemedel i miljön, smittförande avfall, olika strålningskällor, 
antibakteriella material och ämnen osv. 

Västvärlden står idag inför en åldrande befolkning som i många fall kräver och behöver mer 
avancerad och dyrbar vård. Det är därför av största vikt rent samhällsekonomiskt att sjukvården 
bedrivs så resurssnålt som möjligt och här har exempelvis energibesparingar en stor betydelse. 

Under de senaste 10 åren har intresset för hållbar sjukvård runt om i världen ökat. Det ökade 
intresset beror på ett antal faktorer som ökat miljöintresse, ett flertal internationella och globala 
NGO:s som fokuserat på frågan, insikten om sjukvårdens miljöpåverkan, intresse för 
kostnadsbesparingar mm. Eftersom Sverige arbetat med hållbar sjukvård, eller i alla fall 
miljöfrågor i sjukvården, under en längre tid har blickarna av naturliga skäl vänts mot Sverige och 
intresset för svenska lösningar är mycket stort.  

Sjukhusbyggnader har ett betydande symbolvärde. I dessa byggnader befinner sig ett stort antal 
besökare, patienter och anställda dygnet runt, vilket innebär att ett fokus på energieffektivisering 
kan ge positiva återverkningar i dessa grupper. 

Som offentlig aktör är även sjukvården en möjlig arena för att ta emot studiebesök och 
intressenter från andra länder. 

Sammanfattningsvis är det alltså av stor vikt att man arbetar med sjukvårdens miljöpåverkan och 
att nya innovationer minskar denna påverkan då sjukvården både på grund av sin storlek och på 
grund av sina speciella förutsättningar har en stor miljöpåverkan inom många områden, inte 
minst vad gäller energiförbrukning och koldioxidavtryck. Eftersom Sverige dessutom ligger långt 
fram internationellt sett kan i princip alla nationella insatser direkt eller på sikt omvandlas till 
export av tjänster eller produkter. 

                                                             
1 Worldbank: http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS  
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Om Stiftelsen TEM 
 

TEM är en verksamhetsdrivande stiftelse med bas i Malmö, men som arbetar både nationellt och 
internationellt. TEM har en lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor och inte minst hållbar sjukvård 
som är ett av fokusområdena. TEM arbetar regelbundet med ett stort antal aktörer inom hållbar 
sjukvård, allt från internationella NGO och myndigheter till MedTech-bolag och sjukhus. TEM har 
genomfört hundratals revisioner med avseende på b.la. miljö och energi i så väl privat som 
offentlig sjukvård, drivit i ett stort antal projekt finansierade av bl.a. Vinnova, Energimyndigheten, 
Nordiska ministerrådet, Interreg m.fl. TEM har ett mycket stort nationellt och internationellt 
kontaktnät inom hållbar sjukvård. 

Historik 

TEM är sedan drygt 30 år en aktör inom hållbarhetsområdet. Verksamhetens karaktär har under 
åren skiftat i samklang med utvecklingen i samhället. TEM:s fokus på att skapa bättre 
förutsättningar för ett hållbart samhälle har bestått. 

TEM bildades 1981 som ett tvärvetenskapligt projekt vid Lunds universitet, placerat direkt under 
rektorsämbetet. Utifrån ett konstaterat behov av kunskapsöverföring från privat och offentligt 
näringsliv å ena sidan och universitet och högskola å andra sidan initierade professorer vid Lunds 
Tekniska Högskola och Sjöbefälsskolan i Malmö bildandet av TEM. TEM stod då för Teknik, 
Ekonomi och Miljö. Till verksamheten rekryterades forskare, projektledare och övrig personal 
med uppgift att bedriva tillämpad forskning och utveckling samt utbildning och 
konsultverksamhet. 

Projektet TEM ombildades 1984 till Stiftelsen TEM vid Lunds universitet med verksamheter i 
Malmö, Sjöbo och Lund. Stiftelsens grundare är Lunds universitet, Malmö Stad och Sjöbo 
kommun. Stiftelsen bildades genom ett regeringsbeslut och är en statlig stiftelse. I början på 
2000-talet avyttrades verksamheterna i Malmö och Sjöbo och verksamheten samlades i Lund. 
Sedan 2011 finns TEM i Malmö. 

TEM har verkat inom ett brett spektrum av tekniska utvecklingsområden, såsom stirlingmotorer, 
ledningssystem, energisystem och system för återvinning av dryckesförpackningar. 
Återvinningsprojekt utgjorde initialt basen för TEM:s verksamhet och grunden för TEM:s fortsatta 
utveckling inom miljöområdet. TEM var ledande och drivande bl.a. när det gällde att introducera 
nya synsätt inom miljöområdet som förebyggande miljöskydd, miljörevisioner och miljödriven 
produktutveckling.2 

 

Innovationsagenda hållbar sjukvård och Nordic Center 
for Sustainable Healthcare  
 

Intresset för hållbar sjukvård har ökat globalt under de senaste 10 åren. I dagsläget är Sverige ett 
av ledande länderna inom området, till stor del på grund av den strikta miljölagstiftningen som 
täcker en mängd hållbarhetsrelaterade aspekter, inklusive energi (principen om bästa möjliga 

                                                             
2 www.tem.se 
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teknik, energieffektivisering, kartläggningar och utredningar m.fl.), och som har implementerats 
på svenska företag och organisationer sedan 60-talet. 

Under de senaste åren har TEM varit en aktiv part i ett stort antal hållbarhetsrelaterade projekt, 
uppdrag och andra samarbeten inom sjukvården i olika konstellationer och med en varierad rad 
aktörer. Dessa samarbeten har tydligt visat på att svensk hållbar sjukvård har en enorm 
exportpotential i form av innovativa produkter och lösningar med bättre hållbarhetsprestanda 
framtagna av svenska företag och forskare. 

Den största utmaningen som TEM har stött på var avsaknaden av en dialog mellan de olika parter, 
där hållbara innovationer kan nå sina potentiella köpare och användare. Med andra ord, utifrån 
sin mångåriga erfarenhet och upparbetade kontaktnätverk har TEM sett ett stort behov av en 
gemensam plattform för sjukvårdens olika intressenter – både sjukhus, universitet och forskare, 
offentlig sektor (regioner och kommuner), företag, ideella organisationer m.fl. som kan förmedla 
kontakter mellan de olika grupperna och stödja den hållbara utvecklingen inom sjukvården. 

De ovannämnda behov, möjligheter och utmaningar kartlagdes och sammanfattades i en 
Innovationsagenda för hållbar sjukvård som TEM tog fram 2014-2015 på uppdrag från Vinnova. 
Ett resultat av arbetet med Innovationsagendan var Nordic Center for Sustainable Healthcare 
(NCSH) som bildades 2015, just för att vara en plattform för sjukvårdens intressenter både i 
Sverige och i övriga länder. 

NCSH är idag en intersektoriell arena för intressenter, organisationer, kunskapsutbyte, 
samarbeten och projekt inom hållbar sjukvård. Syftet med nätverket är att generera projekt och 
idéer och ge intressenterna av hållbar sjukvård möjlighet att föra en dialog, dela innovationer 
och diskutera behov. 

Innovationsagendan definierar och kategoriserar intressenterna av hållbar sjukvård som finns i 
modellen nedan: 

 

Nyckelintressenterna inom energieffektiv sjukvård är de samma som i modellen ovan och är lika 
aktuella. Det finns inte bara en aktör, eller ett samhällssegment som ansvarar för, initierar, 
producerar eller levererar ”energieffektiv sjukvård” utan det är ett samspel mellan alla dessa 
aktörer i samhället. NCSH har som mål att samla de ovannämnda intressenterna och ge dem 
verktyg och kanaler att samarbeta på ett effektivt sätt. 
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I Innovationsagendan för hållbar sjukvård identifierades även branscher med inverkan på hållbar 
sjukvård. Ett stort antal, om inte alla, av dessa företagssektorer är involverade i sjukvårdens 
energikonsumtion eller koldioxidavtryck. 

Aktörer inom näringsliv som kartlagdes i Innovationsagendan som tillhörande området hållbar 
sjukvård är bland annat: 

- CleanTech-sektorn med applikationer för sjukvård 
- Life Science med en bättre miljöprestanda än genomsnittet 
- Byggindustrin, sjukhusbyggen och design med hållbarhetsprofil 
- Tjänstesektorn- konsultverksamhet inom allt från management, miljötjänster, 

utbildningar osv 
- ICT – journalsystem för minskad pappersförbrukning, energieffektivisering, e-health för 

minskade transporter 
- Livsmedelsindustrin – ekologiska livsmedel och andra funktioner och egenskaper som 

minskar påverkan på omvärlden 
- ”Vanliga” företag – allt från bilindustri till tillverkning av engångsprodukter 
 
Precis som området hållbar sjukvård, är energieffektiv sjukvård tvärsektoriell och spänner 
över många branscher vilket sammanfattas i figuren nedan: 

 

Som modellen ovan visar är hållbar sjukvård i relation till näringslivets branschindelningar 
horisontell. Det finns ingen bransch som är hållbar sjukvårds-branschen, utan lösningar, 
produkter och innovationer spänner över ett stort antal branscher. Det samma gäller 
energieffektiviseringar i sjukvården, det finns inte en bransch som har påverkan på sjukvårdens 
energiprestanda, det är ett stort antal branscher som spänner över byggindustri, arkitektur, till 
MedTech-lösningar med lägre energikonsumtion. 

Representanter från samtliga sektorer är medlemmar i NCSH, vilket gör nätverket till en kraftfull 
aktör inom hållbar sjukvård med stor potential för utveckling, innovation och samarbeten.3 

Om innovationskluster för energieffektiv sjukvård 
 
Denna rapport är gjord som en del av det Innovationskluster för energieffektiv sjukvård som drivs 
av TEM och som delfinansieras av Energimyndigheten. Klustret, som bildades 2016, ligger under 

                                                             
3 www.sustainablehealthcare.se 
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TEM:s nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare, ett nätverk som samlar alla aktörer med 
ett intresse för att skapa en mer hållbar sjukvård, se ovan. 

Detta kluster har som syfte att skapa en plattform för innovation och export av energieffektiva 
lösningar för sjukvården. Genom att skapa ett bättre innovationsklimat för energismarta 
lösningar syftar klustret till att utveckla denna bransch till ett av Sveriges nya exportområden. 
Genom att kunna visa upp state of the art-installationer i svenska sjukhus för internationella 
aktörer kan vi öka export av teknik och kunnande vilket i sin tur leder till en växande bransch, fler 
jobb och därigenom mer intäkter till välfärden. Genom att använda en offentlig aktör, som 
sjukhus, till att öka Sveriges export kan dessa vara en del i att generera nya skattepengar tillbaka 
in i välfärden och därmed sin egen verksamhet, vilket gagnar hela samhället.  

För att en framgångsrik export ska vara möjlig måste vi initialt se till att det finns en fungerande 
marknad nationellt i Sverige. För att detta ska vara möjligt måste innovationer hos företag och 
universitet omsättas till kommersiella produkter som kan testas och verifieras i sjukhusmiljö. 
Generellt finns det ett gott klimat för innovationer i Sverige idag men vi ser att en stor andel av 
företagen idag har svårigheter med att knyta rätt kontakter i sjukvården och att få möjlighet att 
verifiera sina produkter i denna miljö. Möjligheten att testa och verifiera sina produkter i rätt 
miljö är en förutsättning för att ta innovationer till marknaden och är därför en nödvändighet för 
många av de hållbara innovationer som svenska företag i dag svarar för.  

Parallellt ser vi även att sjukvårdens inköpare och beslutsfattare inte alltid har kunskap om den 
senaste tekniken på marknaden. Detta leder i sin tur till att allt för låga krav ofta ställs på den 
upphandlade produkten eller tjänsten vilket gör att teknik med lägsta pris och sämre prestanda 
köps in. Teknik som i stället har högre inköpspris men lägre driftskostnader skulle i de allra flesta 
fall spara sjukvården pengar i långa loppet. Detta tyder på ett behov av att göra information om 
best practice teknik mer lättillgänglig för till fler sjukhus vilket gör att vi kan spara tid, pengar och 
andra resurser. 

Deltagande parter i Innovationsklustret för Energieffektiv Sjukvård kommer från så väl näringsliv, 
universitet, NGO:s, som landsting och sjukhus. Samtliga intressenter till området är välkomna att 
delta för att säkra en bred kunskapsbas och en mer nyanserad bild över möjliga vägar framåt. 
Samverkan mellan sjukvården och näringslivet är en central del i Innovationsklustret. Denna 
samverkan, och de kontaktytor som krävs för den, skapas kontinuerligt genom bland annat 
seminarier, workshops och studiebesök på sjukhusen. Under samtliga aktiviteter med 
Innovationsklustret bjuds så väl aktörer från det offentliga och från näringslivet in. Eftersom 
aktiviteterna ofta sker på plats ute hos sjukhusen underlättar det även för små innovativa lokala 
företag att ta del av det kunskapsutbyte och kontaktskapande som sker.   

Utöver de fysiska kontaktytorna finns även en sektion på Nordic Center for Sustainable 
Healthcares hemsida som är vigd till klustret. Denna sida uppdateras kontinuerligt och är tänkt 
att delvis fungera som en redovisning för det arbete som utförts i samband medklustret och dels 
som en kunskapsbas för intressenter för området som då kan inhämta best-practice information 
direkt, där kommer även denna rapport inkluderas. 4  Rapporten är tänkt som ett levande 
dokument och kommer därför att uppdateras kontinuerligt. Detta är en del av arbetet som görs 
för att göra informationen kring de lösningar för energieffektivisering av sjukvården som 
identifierats, lättillgänglig. I flera fall finns dessutom utskrivet en kontaktperson till projektet som 
intressenter kan kontakta för frågor eller mer information kring det specifika projektet.   

                                                             
4 http://sustainablehealthcare.se/energy.html. 
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Det långsiktiga målet för Innovationsklustret för energieffektiv sjukvård är att detta ska bli 
Sveriges framtida stora exportområde där vi kan se ett innovativt företagsklimat som skapar nya 
arbetstillfällen och energieffektiva sjukhus i framkant. 

Rapporten ska ses som ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt på 
http://sustainablehealthcare.se/energy.html  

Landstingens miljömål med avseende på energi.  
 

Att arbeta med energieffektiviseringar är för flertalet regioner och landsting en del av det 
systematiska miljöarbetet sker ofta inom ramen för ett miljöledningssystem. Då sjukvården kan 
vara en större, eller mindre del av den verksamhet som bedrivs inom landsting och regioner, så 
skiljer sig förutsättningarna något åt, samtidigt är det tydligt att energi och energieffektivisering 
i bl.a. vårdbyggnader är en nyckelfråga för alla undersökta regioner och landsting. Av nio 
undersökta regioner och landsting ingår energi direkt, eller indirekt som ett målområde hos alla. 
Hos vissa som t.ex. Region Skåne är ”klimat” som ett överordnat område, men här ingår effektiv 
energianvändning som en del i detta. 

Landstingens miljöprogram, eller i något fall energi- och klimatprogram skiljer sig en del i 
ambitionsnivå. Medan Landstinget i Kronoberg har som mål att minska elförbrukningen och 
värmeförbrukningen med 10% per m2 från 2013 till 2018 har man för landstinget i Blekinge för 
samma period satt en 5% reduktion som mål för el, värme och kyla. Att sätta som mål att minska 
hela, eller delar av energianvändningen med 10% under de närmaste åren verkar annars vara en 
regel i dessa miljöprogram och något man även kan se hos både Stockholms läns landsting och 
landstinget i Uppsala län.  

Landstingen och regionerna har något olika strategier för att uppnå sina energimål. I de fall det 
saknas tydliga handlingsplaner i miljöprogrammen kan det bero på att de istället t.ex. återfinns i 
verksamheternas balanserade styrkort eller liknande.  

Landstinget i Uppsala län har tagit fasta på att ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete 
kräver dedikerade medarbetare och en god struktur på arbetet. Därför ingår det som viktiga 
åtgärder att upprätta ett energiledningssystem och en ny energiorganisation. Man kommer även 
att arbeta med att förändra beteenden hos personalen genom kampanjer, undersökningar och 
information. Att arbeta med personalens medvetenhet och engagemang är även något 
landstinget i Blekinge tagit fasta på. 

Det är tydligt att flera regioner och landsting satsar på mätning och uppföljning som en del i 
arbetet, inte bara för måluppföljning utan för att skapa ett engagemang kring arbetet och hitta 
nya områden med förbättringspotential. Landstinget i Kronoberg har t.ex. mätning och 
visualisering av energianvändning som en aktivitet. På liknande sätt har landstingen i Uppsala och 
Blekinge aktiviteter och åtgärdsplaner där mätning och uppföljning ingår. 

Att hela, eller delar av energiförsörjningen ska komma från förnyelsebara källor tycks de flesta 
landsting och regioner vara eniga om. Ambitionsnivån är dock något olika här. Medan Örebro län 
har som mål att 80 % av den totala energianvändningen ska bestå av förnybar energi 2030, så 
lovar Region Skåne att vara helt fossilbränslefria 2020. Kronobergs län har som mål att 100% av 
elen ska ha någon form av miljömärkning 2018. Även Västra Götalandsregionen att på sikt bli helt 
fossilfri. I Blekinge är målet att 95% av all energi för uppvärmning i egna fastigheter ska vara 
producerad av förnyelsebara källor 2018. 



 11 

Hos ett par landsting kan man se tydliga ambitioner att själva producera en del av sin energi via 
en förnybar energikälla. Landstinget i Blekinge ska öka andelen egenproducerade förnyelsebara 
energikällor som exempelvis solenergi, geoenergi och vindkraft. Landstinget i Uppsala län 
kommer att installera solcellsanläggningar på cirka 10 000 m2 takyta. Region Skåne har sex 
vindkraftverk i Hultsfred. Vindkraftselen kommer att motsvara 40 procent av det egna elbehovet, 
eller 55 000 MWh. 

Insatsområden – sammanfattning 
 
I detta avsnitt sammanfattas de insatsområden som senare i rapporten finns redovisade i detalj. 

Värme och kyla 
 
Landstingen är en stor fastighetsägare i Sverige. 2016 behövde man värma eller kyla totalt 
573 854 m25. Generellt ställs höga krav inom vården och förutom att det måste finnas dubbla 
system för allt (värme, kyla, vatten) är en del verksamheter, som operationssalar, mycket känsliga 
för temperatur och luftfuktighet. På många håll i landet har man installerat geoenergi av olika 
typer (borrhålslager, akviferlager och snölager) med stora långsiktiga besparingar som följd.  

Ett exempel är Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK). 1995 togs en geoenergianläggning med 
akviferlager i bruk. Akviferlagret består av två varma och två kalla brunnar som tar vatten från 
cirka 100 meters djup. Centralsjukhuset har cirka 150 000 m2 yta som behöver kylas och värmas. 
Frikyla från akviferlagret försörjer fastigheten med kyla till 68 %. Därutöver används 
kylvärmepumpar. som både kan leverera värme och kyla. Den värme som kylvärmepumparna 
avger används för tappvarmvatten och för att ladda de varma brunnarna. På så sätt levererar 
akviferlagret även närmare hälften av värmebehovet. Resten kommer från fjärrvärme. 
Akviferlagret sparar cirka 10 000 MWh köpt energi per år. Omräknat i pengar innebär det 5,8 
miljoner kronor per år. Den ursprungligen investering var på 12 miljoner kronor. 

Ett annat exempel är länssjukhuset i Kalmar som under 2016 tagit i drift ett energisystem för 
värme och kyla baserat på pumpning av grundvatten från energibrunnar sk. akviferlager. 
Temperaturen i grundvattnet används för säsongslagring av både värme och kyla beroende på 
om det är värme eller kylbehov i byggnaderna. Genom att återföra grundvattnet efter 
energiuttag påverkas ej grundvattennivåer i området. Totalt 16 geoenergibrunnar med ett 
maximalt pumpflöde av 60 l/s kan producera en effekt av ca 1, 8 MW kyla/värme. Tillgodogjord 
fri energi från grundvatten beräknas per år till 2100 MWh kyla samt 1 400 MWh värme. Beräknad 
besparing är 1800 MWh av el och värme. 

På länssjukhuset i Sundsvall har man sedan 1997 tagit till vara på snön för att kyla verksamheten 
på sommarhalvåret. En bassäng lagrar den förorenade snön som plogats från stadens gator. 
Snöhögen täcks med flis vilket gör att snön finns kvar även under de varmare sommarmånaderna 
och kan då användas som kylmedia. På detta sätt har man sparat stora mängder elenergi som 
annars hade gått åt till att kyla sjukhuset på traditionellt sätt. Vattnet som genereras kan 
dessutom på ett säkert sätt renas innan det lämnar anläggningen vilket ger positiv inverkan på 
miljön. Anläggningen invigdes år 2000 och har succesivt utvecklats. År 2008 permanentades 
anläggningen och utvidgades då för att klara av ytterligare 30 000 m3 snö till en kapacitet på 
70 000 m3. Med den kapaciteten kan sjukhusets kylbehov täckas ända in i september. 

                                                             
5 Svensk Geoenergi, nr 2 , 2016 



 12 

Elförbrukningen för kylning har minskat från 900 MWh till ca 65 MWh en minskning på ca 92 % 
vilket också ger en stor ekonomisk besparing för landstinget. 

Exempel på ytterligare sjukhus olika typer av geoenergilösningar är Nya karolinska i Solna med 
154 borrhål på 220 m, Norrlands universitetssjukhus med 125 + 20 borrhål och Centralsjukhuset 
i Karlstad med 120 + 70 borrhål på 200 m. 

Inom området värme och kyla finns även en rad andra åtgärdsmöjligheter som inkluderar allt 
ifrån renovering av fastighet för att minska värmeläckage till investeringar i ny utrustning. Östra 
sjukhuset i Västra Götalandsregionen har t.ex. genomfört åtgärder som fönsterbyten för att 
minska värmeläckage, injustering av värmesystem, eller byte till nya aggregat med bättre 
verkningsgrad avseende värmehållning och fläktdrift. Åtgärderna förväntas ge besparingar på 
300 MWh värme. På liknande sätt har man i Region Västmanland på sjukhusområdet i Västerås 
genomfört en genomgripande energirenovering som bl.a. inkluderat isolering samt byte av 
fönster med besparingar på ca 160 000 kWh/per år som resultat. 

 

Belysning och ventilation 
Ventilation är ett område där enkla åtgärder som kräver liten arbetsinsats och i vissa fall enbart 
en mindre investering kan ge stora energi- och kostnadsbesparingar. En viktig nyckel till att lyckas 
är att gå systematiskt till väga och identifiera fastigheter med förhållandevis hög 
energianvändning och därefter ta fram en åtgärdslista. Kunskap om hur optimeringar kan göras 
och därmed också personalresurser är viktigt och för att få tillgång till detta behöver ledningen 
vara engagerad och involverad i arbetet och sedan hållas uppdaterad om hur kostnaden för 
energianvändningen minskar i takt med att optimeringarna genomförs. 

Lågt hängande frukter i sammanhanget är optimeringar av befintliga system. I detta kan 
förändrade drifttider bli aktuellt liksom behovsstyrning av luftflöden. Andra åtgärder inkluderar 
kontroll av att värmeåtervinningssystem fungerar och att styrventiler reglerar som avsett. 

Att göra regelbundna ronderingar och ta emot felanmälningar för att identifiera brister och ha 
en välfungerande process för åtgärdande är en viktig framgångsfaktor. Energianvändningen 
behöver sedan följas upp för att möjliggöra en analys av utfallet av olika åtgärder. 

Region Uppsala har framgångsrikt arbetat med energioptimeringar genom enkla åtgärder. 
Projektet som pågår mellan 2015 och 2018 har som mål att reducera energianvändningen med 
10 % per kvadratmeter, eller 20 GWh per år. Genom projektet ska även inomhusmiljön 
förbättras. 

På Uddevalla sjukhus har byte av ventilationssystem samt injustering av värmesystem gett stora 
besparingar där byte av aggregat till ett nytt med bättre verkningsgrad avseende 
värmeåtervinning och fläktdrift, stått för den största besparingen. Uppmätta besparingar är 400 
MWh el och 460 MWh värme. 

Även på Sahlgrenska har diverse driftoptimeringsarbeten genomförts. Åtgärderna har omfattat 
optimering av luftflöden, värme- och kyltillförsel, styrning av belysning samt rumstemperatur. 
Besparingarna beräknas uppgå till 500 MWh el och 1000 MWh värme. 

Danderyds sjukhus har minskat sin energianvändning med 25 % genom ett EPC-projekt där man 
jobbat med allt ifrån värmejustering, belysningsåtgärder, till isolering, energieffektiva pumpar 
mm. 

Det bedrivs även lovande forskning på energieffektiv ventilation i operationssalar. På lasarettet i 
Helsingborg testar man ventilationssystemet Opragon och studien så här långt visar att 
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energiförbrukningen för Opragon är 30 % lägre än konventionell operationsventilation, men har 
samma renhetsgrad. 

Att byta belysning har blivit en viktig energisparåtgärd i takt med att bättre och bättre energisnåla 
alternativ utvecklats. På Norra Älvsborgs sjukhus har utebelysning med kvicksilverarmatur för 
parkering samt innegårdar bytts ut mot LED-belysning, totalt 454 stycken armaturer. Besparingen 
ligger på 200 MWh/år. 

 

Egenproduktion 
Att producera egen energi har på senare år blivit ett allt vanligare komplement till den inköpta 
energin.  

Vid Skövde sjukhus har man installerat en solenergipark med elproduktion över parkeringen. 
Solcellerna har monterats på stålstommar som förankrats i marken under parkeringsplatserna. 
Den årliga energiproduktionen är ca 750 MWh. När anläggningen är helt färdig kommer den ha 
kapacitet att generera en effekt på cirka 1 000 MWh. Den takmonterade anläggningen är med 
sina 2 150 m2 en av de största takbundna solcellsanläggningarna i Sverige.  

På taket till lasarettet i Helsingborg har man installerat solceller som bidrar med el som motsvarar 
behovet för byggnadens hissar. Celler i form av tunna glasskivor på totalt 620 m2 har installerats. 
Anläggningen har en maxeffekt på 80 kW och år med bra solinstrålning producerar den cirka 70 
000 kWh. 

Region Skåne har valt en mer storskalig modell för att tillhandahålla förnybar energi till 
verksamheten. 2016 lät man bygga sex vindkraftverk i Fröreda i Hultsfreds kommun. Dessa verk 
producerar ca 55 - 60 miljoner kWh per år vilket motsvarar ca 40 % av Region Skånes 
elförbrukning. Effekten av alla sex verk tillsammans är drygt 20 000 kilowatt. Detta motsvarar 
produktionen av hushållsel för cirka 10 000 villor. 

 

Nybyggnation 
Vid nybyggnation har man en unik möjlighet att planera för en så energieffektiv byggnad och 
verksamhet som möjligt. Till skillnad från energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader 
behöver man här inte ta hänsyn till befintliga lösningar som kan försvåra och fördyra en 
energieffektiviseringsprocess utan kan tänka nytt från grunden. Det är här viktigt att kunskap om 
de bästa lösningarna på marknaden finns redan tidigt i projekteringsprocessen och att man väger 
in det faktum att kraven på energiprestanda sannolikt kommer att fortsätta att höjas i snabb takt 
under kommande år.  

Det finns idag flera intressanta exempel på nybyggnationer med höga ambitioner vad gäller 
energieffektivitet. 2016 öppnade omtalade Nya Karolinska i Stockholm som rönt stor 
internationell uppmärksamhet. Projektet ska vara helt färdigt 2018 och målet är att den då ska 
vara Europas hållbaraste sjukhusbyggnad. Byggnaden certifieras enligt LEED guld, den högsta 
nivå man kan uppnå. Några viktiga energiåtgärder är t.ex. att fasadytan är liten i förhållande till 
golvytan vilket minskar energiförbrukningen. En annan åtgärd är att fönster släpper in solljus året 
om men som håller ute värmen på sommaren. Värme och kyla ska komma från tre olika källor. 
Geovärme/kyla, Fjärrvärme/kyla samt återvinning av frånluften från sjukhusbyggnaden. Den 
största delen av värme och kyla kommer tillgodoses från geoenergianläggningen som består av 
150 borrhål.  
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Ett annat intressant exempel på en innovativ nybyggnation är Centrum för Rättspsykiatrisk vård 
i Trelleborg (RPC). Då fastigheten genererar mer energi än det totala behovet klassas den som 
ett Plusenergihus. Fastigheten byggdes med passivhusstandard och certifierad enligt 
Miljöbyggnad nivå Guld av Sweden Green Building Council, vilket bl.a. innebär att 
energiförbrukningen ligger under 41 kWh per kvadratmeter och år. Lokalerna ska företrädesvis 
värmas upp av människorna som vistas där, men denna värme kompletteras med geovärme. 
Borrhålen går ner i en akvifär som finns under byggnaden vilket möjliggör både värmning och 
kylning av byggnaden. På fastighetens tak ligger solpaneler och även ett vindkraftverk finns på 
området. 

En nybyggd mottagningsbyggnad på Hallands sjukhus Varberg som togs i drift under 2016 
klassificeras som Miljöbyggnad Guld. Byggnadens beräknade energianvändning är 45 kWh/m2/år 
(exklusive solcellsproduktion). Med en tydlig ambition vad gäller energieffektivitet och 
inomhusmiljö har man här visat att en sjukhusbyggnad kan uppnå en mycket hög energistandard 
trots de krav som ställs på en dylik byggnad ur verksamhetsperspektiv. 

 

Övriga koldioxidbesparande åtgärder 
När man pratar om energieffektivitet inom sjukvården är det enkelt att avgränsa resonemanget 
till sjukhusbyggnadens energiprestanda. Om man däremot ser till alla de aktiviteter som kan 
anses kopplade till vården där energi direkt och indirekt förbrukas, så blir energiåtgången och 
CO2-avtrycket så mycket större. 

Transporter står för en stor påverkan och flera regioner och landsting har här gjort grundliga 
kartläggningar kring hur dessa ser ut idag. Leveranser av material till och avfall från verksamheten 
går till viss del att styra genom kravställningar vid upphandling. Vad som däremot är mycket 
svårare är att påverka personalens eller patienternas många resor till och från sjukvården. Försök 
har gjorts med att t.ex. via tävlingar skapa incitament för personalen att välja cykel, eller 
kollektivtrafik framför bilen till och från arbetet. Tjänsteresor går till viss del att styra genom 
interna policys som reglerar vilka färdmedel som står till buds, samt att tillhandahålla en pool 
med miljöbilar som kan användas vid behov. 

Sjukvården använder en stor mängd material, alltifrån engångsmaterial till instrument som 
används upprepade gånger. Här finns en stor indirekt energiförbrukning som uppstår när 
produkterna tillverkas. Ur både energiförbruknings- och ekonomiskt perspektiv blir det därför 
betydelsefullt att hålla nere onödig materialförbrukning. Flera projekt har här genomförts t.ex. 
vad gäller onödig kassation av handskar som trillar ur förpackningen och får slängas. Vidare finns 
här en koppling till avfallshanteringen som i sig via transporter ger upphov till förbrukning av 
energi. En viss mängd energi genereras här genom förbränning av energirika material som 
plaster, men i slutändan får det ändå ses som slöseri med en ändlig resurs. 

Lustgas som används inom förlossningsvården och tandvården har en 310 gånger större 
klimatpåverkan än koldioxid. Fler och fler verksamheter inför därför olika typer av lustgasrening 
för både miljön och personalens hälsas skull. Några exempel är Centralsjukhuset i Kristianstad 
(CSK) som installerat anläggning som renar lustgasen till 99%. Även Akademiska sjukhuset i 
Uppsala har en reningsanläggning för lustgas. I Region Jönköping kom man fram till att lustgas 
stod för 30% av hela verksamhetens påverkan på växthuseffekten och installerade därför en CDU 
lustgas-destruktorer med lågflödesteknik utan användning av tryckluft. Förutom en reningsgrad 
på 99% var några av fördelarna låg energiåtgång samt de låga investerings- och driftkostnaderna. 
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MedTech 
 

MedTech är ett område som sjukvården ännu inte fokuserat på i någon större utsträckning 
avseende energikonsumtion och -effektivisering, men en stor potential finns. MedTech drar i 
många fall mycket elektricitet, kan behöva kylas, genererar stora mängder värme som inte alltid 
tas tillvara. Ett flertal EU—insatser och krav på minskad energiförbrukning finns, men än så länge 
har MedTech generellt inte anpassat sig till krav på stand-by etc. Dock ska inom några år EU:s 
ekodesignkrav även omfatta MedTech och ett större fokus på att minska, integrera, styra, 
kontrollera och mäta energiförbrukningen hos MedTech kan antas komma att bli ett allt större 
fokusområde de närmaste åren. 

Samtidigt har vissa leverantörer av utrustning gått i bräschen och det finns till exempel nya 
generationer av diskmaskiner/autoklaver som har en halverad energi- och vattenförbrukning. I 
dessa fall börjar områdena MedTech och CleanTech att överlappa och gränserna mellan både 
branscher och applikationer börjar suddas ut där miljö- och energieffektivisering inte är ett 
tillbehör som kompletterar medicinsk utrustning, utan är en del i både utvecklandet och 
installationen.  

Under intervjuer i samband med utformandet av denna rapport framkom att vissa 
regioner/landsting ser MedTech som nästa område att storfokusera på vad gäller 
energibesparing.  
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Goda exempel på svensk energieffektiv sjukvård 
 

Nedan redovisas ett urval av de goda exempel på energieffektiv sjukvård som redovisats till 
projektet. Majoriteten har redovisats direkt från sjukhusen/regionen/landstingen, en del har 
identifierats via omvärldsanalys och dokumentgranskning och en mindre del har rapporterats av 
teknik-leverantörerna själva. Kartläggningen är på inget sätt komplett, utan urvalet har gjorts 
beroende på ett antal faktorer som respondans, om projekt finns kommunicerat etc. 
Sammanställningen ska ses som ett levande dokument och kommer att uppdateras på 
www.sustainablehealthcare.se  

Metodik och urval 
Alla svenska landsting och regioner har kontaktats och uppmanats att ta fram exempel som de 
anser bör vara med i denna kartläggning. I många fall har en diskussion skett med berörda 
intressenter kring vilka exempel som bör vara med och vilka som kan exkluderas.  

En dokumentgranskning har även gjorts för att säkerställa att inga betydande projekt missas.  

En genomgång av miljörapporter/miljöprogram/miljöplaner har gjorts.  

Alla landsting/regioner har dock inte responderat av olika anledningar trots många påtryckningar. 
Några av skälen som uppgivits har varit tidsbrist, att de inte anser sig ha några goda exempel och 
att de redan redovisar energi etc. till så många instanser/myndigheter. 

Ett stort antal har dock svarat och redovisas nedan. De som inkommer efter att denna rapport 
sammanställs kommer att redovisas på www.sustainablehealthcare.se   

Länssjukhuset i Kalmar Geoenergi - Värme/Kyla 
Projektbeskrivning: 

Genom att använda de naturliga geologiska förutsättningar inom fastigheten där Länssjukhuset 
är beläget har Bygg och förvaltarenheten, Landstinget i Kalmar län under 2016 tagit i drift ett 
hållbart energisystem för värme och kyla baserat på pumpning av grundvatten från 
energibrunnar sk. akvifärlager. Temperaturen i grundvattnet används för säsongslagring av både 
värme och kyla allt efter som det är värme eller kylbehov i byggnaderna. Genom att återföra 
grundvattnet efter energiuttag påverkas ej grundvattennivåer i området.  

Teknisk Data: 

Totalt 16 geoenergibrunnar med ett maximalt pumpflöde av 60 l/s kan producera en effekt av ca 
1, 8 MW kyla/värme. Tillgodogjord fri energi från grundvatten beräknas per år till 2100 MWh kyla 
samt 1400 MWh värme. 

Energibesparing: 

Beräkningar baserar sig på 1800 MWh per år i besparing av el och värme 

Teknikleverantörer 

Projektör Sweco/Geoenergiprojekt AB, entreprenör Malmbergs AB 

Kontaktperson: 

Stefan Westblom, Landstinget i Kalmar län.  stefanwest@ltkalmar.se  
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Region Uppsala - Optimering av energianvändning 
Projektbeskrivning: 

Arbetet med optimering inom Region Uppsala är ett delprojekt i ett omfattande Energiprojekt 
med 7 delprojekt som pågår 2015 till 2018. Målet inom energiprojektet är att reducera 
energianvändningen med minst 10 procent per kvadratmeter och producera förnybar elenergi 
motsvarande 2 procent av den totala mängden inköpt elenergi. Målet med delprojekt optimering 
är att minska energianvändningen med bibehållet eller förbättrad inomhusmiljö för hela 
fastighetsbeståndet (vårdlokaler och andra lokaler), samt att bidra till minskade utsläpp av CO2. 
Den övergripande strategin är att fokusera på enkla åtgärder som kräver liten eller ingen 
investering och ger stora energi- och kostnadsbesparingar. Energianvändningen följs upp 
löpande för att identifiera fastigheter med hög energianvändning och förändringar i 
energianvändning. Förslag på åtgärder sammanställs löpande i en åtgärdslista och profiler tas 
fram för varje byggnad där åtgärder dokumenteras för att senare kunna följas upp. Mindre 
investeringar som kan anses som optimering av befintliga system genomförs även inom 
delprojektet. En nära dialog och samarbete med driftavdelningens olika enheter och med 
system- och fastighetsförvaltare utgör grunden för arbetet och prioriteras högt inom projektet. 

Teknisk data: 

Inledningsvis har det fokuserats på ventilationssystem som dels har stor påverkan på 
energianvändningen men även inomhusklimatet. De åtgärder som genomförts är bl. a optimering 
av drifttider och behovsstyrning av luftflöden utifrån verksamheternas behov. Kontroll av att 
värmeåtervinningssystem fungerar, att styrventiler reglerar som avsett etc. 

Ronderingar är en förutsättning för optimeringsarbetet och görs i stor omfattning för att 
identifiera möjligheter till en mer optimal drift och för att hitta fel i anläggningarna. Detta leder 
till att fel av olika typer åtgärdas i ett tidigt skede vilket även omfattar fel som inte är 
energirelaterat. Förutom de fel som direkt åtgärdats av driftoptimeringsgruppen har över 100 
felanmälningar rapporterats in som sedan åtgärdats av driften eller har garantianmälts för åtgärd 
av entreprenör. Exempel på sådana är styrventiler som är trasiga eller läcker, 
värmeåtervinningssystem som är ur funktion, ej fungerande reglering etc.  

Delprojektet tar även emot felanmälningarna beträffande inomhusklimat eftersom dessa 
vanligtvis är direkt kopplande till de system som påverkar energianvändningen. Kontroll av 
kvaliteten på inomhusmiljön görs i de flesta fall och rumstemperatur, CO2-halt och fukt mäts 
oftast under en vecka, i vissa fall mäts även luftflöden momentant. Mätvärden analyseras 
löpande via webbläsare på distans och vid behov justeras tilluftstemperatur, luftflöde, 
värmekurva etc. Parallellt kontrolleras om det finns felaktigt fungerande komponenter i värme-, 
kyl och ventilationssystem. Åtgärder som genomförs följs upp och diskuteras med verksamheten. 

En genomgång av system för värmeåtervinning har skett generellt under 2015 till 2016. 
Under 2017 och 2018 fortsätter arbetet i de byggnader och med de tekniska system som ännu 
inte hunnits med fullt ut. Betydande potentialer för att minska energianvändningen finns kvar 
samt att de nya system som byggs om måste optimeras för att ge förväntat utfall. 

Energibesparing:  

20 GWh per år 

Teknikleverantörer:  

WSP 
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Kontaktperson för projektet:  

Marcus Nystrand, marcus.nystrand@lul.se  , tfn 0738-660 502 

Västra Götalandsregionen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
driftoptimering 
Projektbeskrivning: 

Västfastigheter har sedan lång tid bedrivit ett fokuserat driftoptimeringsarbete på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg. Arbetet har främst fokuserat på att driva tekniska installationer på ett 
effektivt sätt efter verksamhetens behov. Åtgärder har bla innefattat optimering av luftflöden, 
rumstemperaturer, värme- och kyltillförsel samt styrning av belysning. Arbetet har bedrivits i 
huvudsak med egen personal men stöd har även tagits av tekniska konsulter och entreprenörer. 

Teknisk data: 

Energibesparing: 

Åren 2013-2016 bedöms arbetet ha genererat besparingar på ca 500 MWh el och 1000 MWh 
värme. 

Teknikleverantörer: 

- 

Kontaktperson för projektet: 

Hans Bjurbäck, Västfastigheter 

Västra Götalandsregionen - kort sammanställning över energiprojekt 

Östra sjukhuset maskincentral 

I maskincentralen har åtgärder genomförts för att minska energianvändningen. Åtgärderna har 
varit fönsterbyte, byte av ventilationssystem samt injustering av värmesystem. Största 
besparingen står aggregatbyte för vilket innebär att nya aggregat med bättre verkningsgrad 
avseende värmeåtervinning och fläktdrift installeras. Åtgärderna slutförs under början av 2017 
och förväntas ge besparingar på 300 MWh el och 300 MWh värme. 

NÄL 

Utebelysning för parkering samt innegårdarna har byts från kvicksilverarmaturer mot modern 
ledbelysning, totalt sett 454 st armaturer. En beräknad besparing på 200 MWh/ år el. Projektet 
har genomförts under 2014. 

Uddevalla sjukhus block CS. 

Byggnaden består av 6 st plan med varierande verksamhet så som röntgen, medicinskteknisk, 
ortopedtekniska, barn och ungdomsmottagning mm, har åtgärder genomförts för att minska 
energianvändningen. Åtgärderna har varit byte av ventilationssystem samt injustering av 
värmesystem. Största besparingen står aggregatbyte för vilket innebär att nya aggregat med 
bättre verkningsgrad avseende värmeåtervinning och fläktdrift installeras. Åtgärderna slutförs 
under 2014 och en den beräknad besparingar på 320 MWh el och 290 MWh värme, har nu mätts 
upp till 400 MWh el samt 460 MWh värme. Att besparingen har ökat beror främst på ett annat 
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systemtänk för ventilationsaggregat samt verksamhetsförändringar med en datahall som är 
flyttad och en lyckad driftoptimerings insatts.     

Skövde sjukhus, solcellspark 

Solenergipark med elproduktion över parkering. Solceller har monterats på stålstommar, vilka 
har förankrats i marken under parkeringsplatserna. Uppförandet av solcellerna skedde i samband 
med en renovering av parkeringen vilket gav samordningsvinster. Årlig energiproduktion 750 
MWh. 

Sahlgrenska sjukhuset driftoptimering 

Västfastigheter har sedan lång tid bedrivit ett fokuserat driftoptimeringsarbete på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg. Arbetet har främst fokuserat på att driva tekniska installationer på ett 
effektivt sätt efter verksamhetens behov. Åtgärder har bla innefattat optimering av luftflöden, 
rumstemperaturer, värme- och kyltillförsel samt styrning av belysning. Arbetet har bedrivits i 
huvudsak med egen personal men stöd har även tagits av tekniska konsulter och entreprenörer. 

Åren 2013-2016 bedöms arbetet ha genererat besparingar på ca 500 MWh el och 1000 MWh 
värme. 

Region Jönköping - Lustgasrening 

Projektbeskrivning:  

Efter en kartläggning av landstingets klimatpåverkande utsläpp framkom det att lustgas stod för 
hela 30 % av verksamheternas påverkan på växthuseffekten. Ett steg i arbetet med att minska 
denna påverkan var att installera lustgasrening (destruktion) ute i verksamheterna. 2014 
installerades den första fasta anläggningen för lustgasrening på förlossningsavdelningen i Ryhov. 
På grund av de positiva resultaten har flera nya anläggningar installerats sedan dess. 

För patienten som får lustgas innebär den nya tekniken att man andas på rätt sätt i masken, som 
anpassats för att samla upp all lustgas och transportera iväg den för rening. För personalen 
handlar det om att ge instruktioner hur masken ska användas, samtidigt som arbetsmiljön 
förbättras genom att minimera spridningen av lustgas ut i rummet. 

Teknisk data: 

I landstinget används CDU lustgas-destruktörer med lågflödesteknik på grund av lägre 
utrymmeskrav, ingen användning av tryckluft, låg energiåtgång samt de låga investerings- och 
driftkostnaderna. En flödesmätare finns installerad i varje förlossningsrum. Utrustningen 
kalibreras ca 3-4 ggr/år. 

Energibesparing:  

Reningseffekten är i snitt 99,1 % med en mätosäkerhet på max 10 %.  De diffusa utsläppen 
uppskattades under 2015 till 15 %. 

Teknikleverantör:  

MedClair 
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Landstinget Västernorrland - Snökyla i Sundsvall 

Projektbeskrivning: 

Att frakta och deponera snön som faller på stadens gator har alltid varit en stor kostnad för 
kommunerna i norra delarna av Sverige. 1997 inleddes ett projekt i Sundsvall där man tittade på 
möjligheterna att ta till vara på snön för att kyla Länssjukhuset i Sundsvall på sommarhalvåret. En 
bassäng byggdes som kunde lagra den förorenade snön som plogats från stadens gator. 
Snöhögen täcks med flis vilket gör att snön finns kvar även under de varmare sommarmånaderna 
och kan då användas som kylmedia. På detta sätt har man sparat stora mängder elenergi som 
annars hade gått åt till att kyla sjukhuset på traditionellt sätt. Vattnet som genereras kan 
dessutom på ett säkert sätt renas innan det lämnar anläggningen vilket ger positiv inverkan på 
miljön. 2008 permanentades anläggningen och har sedan dess kontinuerligt utvecklats. 

Teknisk data: 

Anläggningen invigdes år 2000 och har succesivt utvecklats. År 2008 permanentades 
anläggningen och utvidgades då för att klara av ytterligare 30 000 m3 snö till en kapacitet på 
70 000 m3. Med den kapaciteten kan sjukhusets kylbehov täckas ända in i september. 

Energibesparing: 

Elförbrukningen för kylning har minskat från 900 MWh till ca 65 MWh en minskning på ca 92 % 
vilket också ger en stor ekonomisk besparing för landstinget. 

Förutom energivinsten kan smältvattnet renas från olja och partiklar vilket ger en positiv 
miljövinst. 

Teknikleverantörer: 

PEAB 

Kontaktperson för projektet: 

Jan Lindberg, Landstingsservice – Landstingsfastigheter,  

Länkar till mer information: 

https://www.lvn.se/Utveckling/Miljo/Prioriterade-miljoomraden/Energi/Snokyla-i-Sundsvall/ 

https://www.lvn.se/contentassets/f8b977d7aae54f57989603b0d6d01eb3/goda-exempel-
snokyla.pdf 

Stockholms läns landsting - Nya Karolinska Solna 

Projektbeskrivning: 

Under 2016 öppnades dörrarna för de första patienterna på Nya Karolinska i Solna. Projektet har 
pågått sedan 2010 och förväntas vara helt klart 2018. Det är ett av Europas största byggprojekt 
och kommer bli världens mest hållbara universitetssjukhus. Ambitionen är att man ska halvera 
energianvändningen i jämförelse med dagens sjukhus. För att nå detta har man tittat på allt från 
energiproduktion, energieffektiva lösningar, material, transporter och verksamhetsrelaterade 
frågor kring förutsättningarna kring effektivt vårdverksamhet. 
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 Byggnaden i sin helhet kommer uppfylla högsta certifiering i Miljöbyggnad, dcs. Guld. 
 Byggnaden kommer även certifieras enligt LEED på näst högsta nivå, Guld. 
 Fasadytan är liten till golvytan vilket minskar energiförbrukningen. 
 Smarta fönster som släpper in solljus året om men som håller ute värmen på sommaren. 
 Värme och kyla ska komma från tre olika källor. Geovärme/kyla, Fjärrvärme/kyla samt 

återvinning av frånluften från sjukhusbyggnaden. Den största delen av värme och kyla 
kommer tillgodoses från geoenergianläggningen som består av 150 borrhål. Detta ger 
en god marginal till byggreglernas gränsvärden för externt tillförd värme och kyla. 

 Externt tillförd energi ska komma från ”gröna” energikällor. 
 Sjukhuset har ett centralt logistikcenter dit alla externa transporter sker. Internt i 

sjukhuset sker transporterna med elektriska självgående truckar. Dessa går i separata 
kulvertar och hissar för att inte störa patientflödet. Detta gör att transporterna kan 
minimeras med hänseende till energi och miljö. 

 Installationer i fastigheten är utvalda med hänseende till låg energiförbrukning. 
 Rening av lustgas. 
 Miljösmarta tjänster och lösningar för att underlätta för personalen att göra rätt ur ett 

miljöperspektiv kommer hjälpa personalen att minimera energi och miljöpåverkan. 
Smarta system med närvarostyrd belysning och ventilation kommer finnas samt dagsljus 
källor vilket tillåter att även rum och korridorer utan fönster kan få dagsljus. 

Teknisk data: 

  320 000 kvadratmeter 
 7000 rum 
 600 patientplatser, plus ett patienthotell med 100 sängplatser 
 Byggår 2010–2018 

Energibesparing: 

- 

Tenikleverantör: 

Skanska 

Region Skåne - RCP Trelleborg passiv- och plusenergibyggnad 

Projektbeskrivning: 

När man beslutade sig att bygga Sveriges modernaste Centrum för Rättspsykiatrisk vård i 
Trelleborg (RPC) ville man inte bara att den skulle uppfylla bästa förutsättningar för en bra miljö 
för säker och trygg vård för intagna och en bra arbetsmiljö för personalen. Man har jobbat efter 
ett helhetsperspektiv och därför också satsat mycket på att fastigheten ska vara toppmodern när 
det gäller prestanda på energieffektivitet och miljöpåverkan. 

Fastigheten byggdes med passivhusstandard och certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Detta 
innebär bland annat att energiförbrukningen ligger under 41 kWh per kvadratmeter och år. 
Lokalerna ska i främsta hand värmas av människorna som vistas där men kompletteras av 
geovärme. Borrhålen går ner i en akvifärer som finns under byggnaden vilket möjliggör både 
värmning och kylning av byggnaden.  
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På fastighetens tak ligger solpaneler och även ett vindkraftverk finns på området som 
tillsammans genererar mer energi än byggnadens totala behov, vilket gör fastigheten till ett 
Plusenergihus. 

RPC är ett bra exempel på att energieffektivt byggande på ett mycket bra sätt går hand i hand 
med en tilltalande arkitektur och som ger bästa förutsättning för en god vård och arbetsmiljö. 

Teknisk data:  

• Energianvändning 21 kWh/m2 
• Uppvärmning 4 kWh/ m2 
• Varmvatten 1 kWh/ m2 
• Kyla 1 kWh/ m2 
• Fastighetsel 15 kWh/ m2 
• Förnybar energi och el producerad på plats 23 kWh/m 2 (sol - och vindkraft)  
• Yta solceller 1280 m2 
• Yta solfångare 130 m2 

• Effekt vindkraftverk 25 kW  
• Lufttäthet 0,18 l/s uppmätt vid 50 Pa över - och undertryck  
• U -värde fönster 0,8 

Energibesparing:  

Totalt överskott på 2 kWh per kvadratmeter och år. 

Kontaktperson för projektet: 

Anna Vesterberg, Regionservice,  anna.vesterberg@skane.se  

Länk till mer rapport/information om projektet:  

Information om projektet >> 

Landsting, Sjukhus: 

Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett - Ecopilot 

Projektbeskrivning: 

Med start år 2009 genomförde Västfastigheter ett stort energisparprojekt på Alingsås lasarett. 
Som en del i detta projekt installerades programvaran Ecopilot för energieffektivare styrning och 
kontroll över inneklimatet i de olika byggnaderna. Ecopilot styr idag samtliga 
ventilationsaggregat, samt värme- och kylsystem överallt utom i operationssalar. 

Återbetalningstiden för hela energisparprojektet landade på under 5 år. 

Teknisk data: 

Programvaran Ecopilot installeras som en modul vid sidan om det befintliga styrsystemet för 
fastighetens värme-, ventilation- och kylsystem. Ecopilot utnyttjar den gratisenergi som alstras 
av verksamheten och som lagras i byggnadsstommen. Den ser även till att de olika systemen 
samordnas och planerar några dagar framåt med hjälp av väderdata. 

Ecopilot sparar i snitt 24 % på värmen, 12% på fastighetselen och 28% på kylan. 
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Energibesparing: 

Ecopilots bidrag till den totala energibesparingen på Alingsås lasarett uppskattas till minst 15% 
av energianvändningen för år 2008. 

Teknikleverantörer: 

Kabona AB (Ecopilot) 

Kontaktperson för projektet: 

Junith Brostedt eller Bengt Svantesson, Västfastigheter 

Landstinget i Värmland - byte av fläktar vårdcentral 
En modernisering av ventilationssystemet vid Skoghalls Vårdcentral är ett av bidragen till 
landstingets energibesparingar som uppgår till flera miljoner kronor årligen.  

Landstinget i Värmland reducerade energikostnader vid vårdcentralen genom byte till EC-fläktar. 
När gamla axialfläktar ersattes med sex direktdrivna kammarfläktar med EC-motorer blev 
besparingen 60,000 kWh per år samtidigt som luftflödet förbättrades.  

Landstinget Värmland har i många år intagit en tätposition när det gäller energieffektivitet. I drygt 
femton år har man arbetat med optimering av inomhusklimatet vilket lett till stora 
energibesparingar som en viktig bonuseffekt. 

Region Skåne – CSK - Geoenergianläggning 

Landsting/Sjukhus 

Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) 

Projektbeskrivning 

Centralsjukhusets huvudbyggnad togs i bruk 1973 och värmdes då av fyra stora oljepannor. 
Eldrivna kylmaskiner stod för kylan. Så såg det ut fram till 1995 då en geoenergianläggning med 
akviferlager togs i bruk. Akviferlagret består av två varma och två kalla brunnar som tar vatten 
från cirka 100 meters djup. Centralsjukhuset har cirka 150 000 kvadratmeter yta som behöver 
kylas och värmas. Frikyla från akviferlagret försörjer fastigheten med kyla till 68 %. Därutöver 
används kylvärmepumpar. som både kan leverera värme och kyla. Den värme som 
kylvärmepumparna avger används för tappvarmvatten och för att ladda de varma brunnarna. På 
så sätt levererar akviferlagret även närmare hälften av värmebehovet. Resten kommer från 
fjärrvärme. Akviferlagret sparar cirka 10 000 MWh köpt energi per år. Omräknat i pengar innebär 
det 5,8 miljoner kronor per år. En bra så kallad return-on-investment på en ursprunglig 
investering på 12 miljoner kronor. 

Teknisk data 

Vid Centralsjukhuset i Kristianstad utvinns värme och kyla från vatten i fyra brunnar med ett djup 
på 100 meter. Brunnarna är parvis placerade med 500 meters mellanrum. På sommaren pumpas 
vatten som håller en ungefärlig temperatur av 8 °C upp ur det ena brunnsparet och kyler via en 
värmeväxlare ventilationsluften i sjukhusbyggnaderna. Därefter pumpas vattnet –  nu med en 
temperatur på ca 20 °C – ner i det andra brunnsparet där det lagras tills höstkylan sätter in. 

Under den kalla årstiden körs systemet åt andra hållet och värmen används för att värma 
byggnaderna. Det svala vattnet pumpas ner i det andra brunnsparet och där väntar det tills 
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kylbehovet blir större än värmebehovet. Och så fortsätter det. Totalt handlar det om flera 
hundratusen kubikmeter vatten som flyttas fram och tillbaka mellan de båda brunnsparen. Den 
värmemängd som systemet genererar motsvarar årsförbrukningen eldningsolja för att värma 
300 villor. 

Energibesparing 

Cirka 10 000 MWh per år 

Teknikleverantörer 

Malmberggruppen AB 

Kontaktperson för projektet 

Sten Velander, miljöstrateg i Skånevård Kryh, 044 – 309 15 83 

Mer information: 

http://miljonytta.se/byggnader/lagring-av-varme-och-kyla-under-markytan/ 

Stockholms Läns Landsting – Danderyd -EPC 
Danderyds Sjukhus har tillsammans med Locum och YIT (Caverion) drivit ett så kallat EPC-projekt 
Energy Performance Contract)under perioden 2007-2016. Många energiförbättrande åtgärder 
har genomförts sedan projektet startade, alltifrån värmejustering, belysningsåtgärder, byte till 
energieffektiva pumpar, värmeåtervinning och styr- och övervakningssystem, isolering, 
fönsterbyten med mera.  

Sjukhuset har även utvecklat en energirutin med stödmallar med mera så att sjukhusets 
medarbetare kan göra lokala energironder på arbetsplatserna och jobba med 
stickprovskontroller för att till exempel stänga av datorer.  

Sammantaget har den totala energianvändningen på sjukhuset minskat med cirka 25 % sedan 
projektet startades. 

Landstinget i Värmland - byte av fläktar sjukhus 
2008 byttes de gamla fläktarna för den luftburna värmen och kylan delvis ut och kompletterades 
med nya frekvensomriktare och Eff1-klassade industrimotorer från ABB. Totalt finns 30 fläktar på 
sjukhuset. De gamla fläktarna drog 65,2 kW, de nya 46,4 kW. Den minskade elförbrukningen för 
en enda fläkt innebar med 2008 en besparing på 123 000 kronor om året. Med 30 fläktdrifter 
blev det en total årlig besparing på runt 3,7 miljoner. 

Man har gått från att köra motorerna med full effekt hela tiden till att fläktdriften regleras i takt 
med ventilationsbehovet. Tidigare reglerades luftströmmarna som gick ut i systemet med hjälp 
av spjäll och skovlarnas vinklar på fläktarna. Nu styr frekvensomriktarna motorernas varvtal 
istället. Frekvensomriktaren analyserar behovet utifrån ett bör-värde och ett är-värde i 
ventilationskanalerna och reglerar motorerna, vilket innebär att skovlarna på fläktarna är fasta. 
Tillsammans med nya energieffektiva motorer blir energibesparingen avsevärd. 

En annan positiv effekt är att underhållet på fläktarna har minskat till en tiondel av tidigare behov. 
De gamla fläktarna hade många rörliga delar behövde mycket tillsyn och smörjning. Nu behöver 
bara två lager smörjas eftersom de nya fläktarna nu istället styrs av frekvensomriktarna. 
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Region Skåne – CSK – energi- och vattenbesparande duschar 

Projektbeskrivning:  

I september 2015 installerade centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) två stycken duschar från 
Orbital Systems med unik potential att spara vatten och energi. Genom att byta duschsystem 
sparar man upp till 90 % av vattenförbrukningen och 80 % av energiförbrukningen. CSK är därmed 
första sjukhus som infört resurssmart duschteknik från innovationsbolaget Orbital Systems. 

Duscharna är placerade vid terapibassängen där vattenförbrukningen är hög och cirka 100 
patienter passerar om dagen. Duschtekniken är under utvärdering med mätningar och 
anpassningar. Allt pekar dock på att tekniken är driftsäker och bibehåller en vattenkvalité och 
komfort som på alla sätt är bättre än konventionella duschar. 

Teknisk data: 

Vatten- och energibesparingarna beror på att samma vatten återanvänds. Vattnet cirkulerar och 
filtreras i ett slutet system. Det avancerade filtersystemet är dessutom så effektivt att det varma 
duschvattnet innehåller färre bakterier än kallt dricksvatten direkt från en kommunal kran. Det 
visar tester på vattnet som gjorts av Svenska Smittskyddsinstitutet. 

Mikrofiltret renar vattnet på ett effektivt sätt och tar bort alla partiklar av mikrostorlek. 

Nano filtret säkerställer att vattnet i duschen är renare än i de flesta konventionella duschar. 
Partiklar, bakterier, virus samt 99,9% av toxiner, metaller och oljor filtreras bort. 

Energibesparing:  

Beräknad årlig energibesparing per dusch: 89 096 kWh 

Beräknad årlig vattenbesparing per dusch: 2 838 m3 

Teknikleverantör:  

Orbital Systems AB 

Kontaktperson 

Sten Velander, miljöstrateg i Skånevård Kryh, 044 – 309 15 83 

Länk till rapport/mer information om projektet: 

http://www.mynewsdesk.com/se/region_skane/pressreleases/csk-installerar-framtidens-duschar-
1213805 

Helsingborgs lasarett - Energieffektiv ventilation för sjukhus 
Rening av luft i operationssalar är extremt viktig för att förebygga smittspridning. Ventilationen 
är dock väldigt energikrävande eftersom luftomsättningshastigheten är 20–40 gånger högre än i 
vanliga lokaler. I ett E2B2-projektet undersöks en ny ventilationstyp framtagen för att ge 
bibehållen renhet med 30 % lägre energiåtgång. 

Projektet startade i slutet av 2014 och den experimentella delen består av mätningar och 
utvärderingar av luftrenhet på Helsingborg lasarett samt i en artificiell operationssal. 
Operationssalarna som undersöks i Helsingborg är identiska frånsett just ventilationen, vilket ger 
idealiska förutsättningar att undersöka luftens påverkan. Tre olika typer av ventilation jämförs: 
klassisk omblandande ventilation, laminärflödestak och ventilationssystemet Opragon, som 
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utvecklas av det forskningsbaserade företaget Avidicare i Lund. Vid mätningarna kontrolleras 
luftkvaliteten och biologiska ämnen i luften. 

Energiförbrukning i Opragon är 30 % lägre än konventionell operationsventilation, men har 
samma renhetsgrad. Opragon använder TAF-teknik (Temperature controlled AirFlow), vilket 
innebär att lätt undertempererad luft, som genom sin högre densitet, faller mot golvet med en 
hastighet som styrs av tillförd luft och omgivande rumsluft uppmätt i nivå med operationsbordet. 
Denna ventilationsutrustning används idag på 15 sjukhus, framförallt i Sverige, men även i 
Danmark, Holland, Indien och Ukraina. 

Om resultaten med lägre energiförbrukning till samma renhetsgrad kan verifieras i detta projekt 
finns det därför goda möjligheter till bredare internationell spridning och därmed också stora 
möjligheter att spara energi i sjukhusmiljö. Tekniken bakom Opragon kan även användas i andra 
miljöer som kräver högluftrenhet exempelvis inom elektronikindustri, livsmedelsföretag och 
läkemedelsbolag. 

Fakta 
Projekt: Energieffektiv ventilation för sjukhus 
Utförare: Lunds universitet 
Samfinansiärer: Avidicare AB 

Projektstart: augusti 2014 
Projektslut: juni 2016 
Projektbudget: 1 600 000 kr 

Kontakt 

Projektledare: Jakob Löndahl 
E-post: jakob.londahl@design.lth.se 

Energimyndighetens projektnummer: 38862-1 
http://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/vaerme-och-ventilation/energieffektiv-ventilation-
foer-sjukhus/  

Region Halland – Miljöbyggnad guld 

Projektbeskrivning 

Nybyggd mottagningsbyggnad på Hallands sjukhus Varberg som togs i drift under 2016. 
Verksamheter som finns i byggnaden är bl.a. njur- och dialysmottagning och smärtmottagning. 
Byggnaden är certifierad i Miljöbyggnad med Guld i alla 15 indikatorer och fått utmärkelsen 
”Årets Miljöbyggnad 2016” av Sweden Green Building Council. Från projektstart har fokus varit 
på energi, innemiljö och materialval. Syftet till att Miljöbyggnad valdes var för att Region Halland 
ville uppföra en energieffektiv byggnad med god inomhusmiljö. Inomhusklimatet är viktigt 
eftersom att patienter och personal spenderar mycket tid i byggnaden. Byggnadens beräknade 
energianvändning är 45 kWh/m2, år (exklusive solcellsproduktion). Projektet visar på att det går 
att få Guld i alla indikatorer trots att en sjukhusbyggnad är en komplex och teknikintensiv 
byggnad som kräver mycket energi, både för fastighetsdrift och verksamhet. 

Teknisk data 

För att minska energianvändningen och bra inneklimat har VAV-system som styr ventilation, 
värme och kyla installerats. Det har även valts två luftbehandlingsaggregat som styrs i sekvenser, 
beroende på ventilationsbehovet. Detta medför bra verkningsgrad på aggregaten, både vid lågt 
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och högt flöde. Belysningen är närvarostyrd och indelad i sektioner, för att undvika att 
belysningen är igång när det inte är någon på avdelningen. När certifieringen var klar valdes det 
att installeras en solcellsanläggning på taket. Anläggningen är 546 kvm och har en effekt på 
100kW, beräknad elproduktion är 80 000 kWh/år, vilket medför att byggnaden är 
självförsörjande avseende fastighetsel på ett årsbasis. Fönster, ytterväggar etc. har valts med lågt 
u-värde. Mycket fokus har varit på täthet och köldbryggeberäkning har genomförts. Ljud- och 
fuktsakkunnig har deltagit i projektet för att skapa en bra innemiljö. För att säkerställa låga halter 
av kvävedioxid och radon har mätningar genomförts. Tidigt i projektet togs det hänsyn till 
stadigvarande rum, som planerades så att de har tillgång till dagsljus, vilket ökar trivseln för både 
patienter och personal. Dock har alla dessa rum persienner för att bl.a. minska solvärme. 
SundaHus Miljödata har använts både under projektering och produktion för att säkerställa bra 
materialval. 

Energibesparing 

Beräknad energianvändning är 45 kWh/m2, år. Vilket är lågt jämfört med resterande sjukhus som 
till största del är byggt på 60-talet, och det finns fortfarande en del teknik kvar från denna tid. 

Kontaktperson för projektet 

Josefin Lindfors , 070-872 55 51, josefin.lindfors@regionhalland.se  

Region Västmanland, Västerås, sjukhusområdet, byggnad 34 (barn- och 
ungdomspsykmottagning) 
Energirenoveringen (november 2014-mars 2015) av byggnaden genomfördes att uppfylla Region 
Västmanlands energikrav och att utvärdera energirenovering i jämförelse med en traditionell 
renovering av byggnaden. Projektet resulterade i 40% minskning av energiförbrukningen (målet 
var 50%), förbättrat inneklimat (p.g.a. kylan från geolagret) och förlängd livslängd av 
renoveringen. 

Problem före energirenoveringen: 

- oisolerad ytterkant av vinden; 
- gamla fönster med u-värde på ca 2,5; 
- ventilationssystemet med en vätskekopplad återvinning med ca 30% årsverkningsgrad; 
- ojämnt injusterade radiatorer. 

Åtgärder under renoveringen: 

1. vinden tilläggsisolerades med träfiberisolering; 
2. fönstren byttes ut mot nya med u-värde mellan 0,9-1,1; 
3. modernt ventilationssystem med hög energiåtervinning (FTX) installerades; 12 hål (200 

m djupa) borrades i berggrunden och vätskan från borrhålen används till förvärmning/-
kylning av uteluften till ventilationen; 

4. ett antal radiatorer byttes ut och värmen injusterades; 11 innegivare monterades på tre 
plan, medelvärdet från dessa styr framledningstemperaturen på radiatorerna; 

5. tryckbalanseringen sker genom att frånluftfläkten styrs av två tryckgivare inomhus; 
6. hissen byttes ut; 
7. belysningen byttes ut till LED. 
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Teknisk data: 

- Byggnaden uppförd 1963, renoverades 1988, energirenoverades nov. 2014-mars 2015 
- Upp emot 90 personer vistas dagligen 
- Tre plan, total yta 2332 m² 
- Total energiförbrukning före energirenoveringen 455 260 kWh, efter 

energirenoveringen 293 750 kWh 
- Energiprestandan före renoveringen 196 kWh/m² för all el, värme och varmvatten (203 

kWh/m² med komfortkylan på ca 7 kWh/m²), efter renoveringen 126 kWh/m² 
- Efter renoveringen ökar den geotermiska förvärmen luftens temperatur med 14,4°C 
- Det nya ventilationsaggregatets verkningsgrad ligger på 93% (snitt för regionen 75-80%) 
- Tilluftstemperaturen utan spetsvärme ligger på 20°C, frånluft – 22,4°C 
- Återbetalningstiden för energirenoveringen: 54,6 år 
- Återbetalningstiden för en traditionell renovering (om en sådan hade genomförts på 

denna byggnad): 74,5 år 

Energibesparing: 

En sänkning av den totala energiförbrukningen med 36% (43% om man lägger till kylans ca 7 
kWh/m²). 

Energiprestanda (med kyla), före 203 kWh/m², efter 126 kWh/m². 

Kontaktperson för projektet: 

Energicontroller Dan Andersson har under många år samlat på sig ett antal tekniska lösningar 
och erfarenheter som tillsammans med Region Västmanlands Fastighets, projektavdelning och 
konsultbolaget Kadesjös omsatte i praktiken. 

Dan Andersson 

Tel: 021-17 30 00 

Mobil: 0721-530325 

E-post: dan.andersson@regionvastmanland.se 

Flera sjukhus – torrblästring av ventilationssystem 

Projektbeskrivning 

Ett väl fungerande inneklimatsystem i byggnader är en förutsättning för att uppnå en god 
innemiljö och erhålla låg energianvändning. Dock är erfarenhetsmässigt ofta rengöringen 
eftersatt vilket försämrar både funktion och energieffektivitet. 

Energimyndigheten har 160302 beviljat en ansökan om ett genomföra ett projekt med syfte att 
utveckla teori och modell för optimerad rengöring av inneklimatsystem samt möjlighet att mäta 
och prediktera när rengöring bör göras. 

Projekt 

Projektet, som avser löpa från 2016-01-01 till 2017-12-31, genomförs som ett samarbetsprojekt 
mellan seniora forskare vid Institutionen för Installationsteknik och Byggnadsfysik på Lunds 
Tekniska Högskola och industri-representanter från bl.a. OCO Nordic AB, Alfa Laval, Vasakronan, 
Martin&Servera och Malmö Stad. 
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Projektets specifika mål är att: 

- utveckla en modell som utifrån anläggningstyp och verksamhet kan bedöma hur effektiv 
rengöringen är och därmed optimera vid vilken nedsmutsningsgrad och hur ofta 
rengöring ska utföras med tanke på livscykelekonomin. 

- utveckla en mätmetod som kan bedöma nedsmutsningsgrad och när rengöring behöver 
utföras för att nå optimal livscykelekonomi. 

- baserat på resultaten ta fram en implementeringsprocess som är anpassad till olika 
aktörer inom branschen och i olika typer av verksamheter vilket är nödvändigt för att 
lägga grunden för en storskalig nytta. 

Teknisk data 

OCO Nordic AB har utvecklat en relativt ny robust rengöringsmetod för bl.a. aggregat i 
fastigheters klimatsystem. Rengöringsmetoden är fri från användning av vatten och kemikalier. 
Torrisblästring innebär att använda torrisens/koldioxidisens egenskaper med att går från fast 
tillstånd till gas. Då torrisen gärna förgasas vid stor temperaturskillnad använder man denna 
egenskap i processen. En molekylsammansättning ökar sitt omfång 800ggr vid denna process 
som kallas sublimeringen eller sublimation. 

Torris smälter inte vid atmosfärstryck, det vill säga flytande koldioxid bildas inte. Istället 
sker sublimering till gasform vid en temperatur på –78,5 °C. Namnet torris syftar därmed på att 
isen inte blir våt såsom fruset vatten. 

OCO Nordic AB använder denna princip genom att blåsa in torris i lamellpaketen på 
ventilationsaggregaten och får denna att sublimera –  vid denna sublimering rivs smutsen från 
objektet och tillsammans med tillförda luftmängden blåses undan för att uppsamlas som lös 
smuts. 

Energibesparing 

Då rengöring sker i ventilationsaggregat och grunden är att återställa funktionen – har man haft 
svårt att sätta en siffra på denna insats – i samband med att det kan finnas olika smuts och olika 
smutsmängder i aggregaten (syfte främst: Värmeväxlare, Kyl- och värmebatterier) så har det visat 
sig att resultatet såklart har stor betydelse på om aggregaten är mycket nedsmutsade eller 
mindre. Dock har man kunnat se att nedsmutsningen är svår att se – det som idag finns i vår 
omgivning ”luften” innehåller fetter och exempelvis pollen m.m. dessa sammantaget gör en 
transapant beläggning som kan vara mycket svår att se. Beläggningen bildar efter en tid ett jämnt 
genomskinligt ytskikt som isolerar värme och kylans växling, termiska egenskaper. Mht till 
mängden av denna beläggning är det alltid svårt att delge en förbättrings siffra – dock fungerar 
OCO metoden™ mycket bra för att avlägsna denna beläggning och återföra funktion på objektet. 

Teknikleverantörer 

OCO Nordic  
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Landstinget i Värmland - Värme- & kylförsörjning vid Centralsjukhuset i 
Karlstad 

Projektbeskrivning: 

Med avsikt att minska kostnader för värme- och kylförsörjning har omfattande 
ombyggnadsarbeten genomförts av energicentralen. 

I arbetet med nybyggnationer har arbetet med att minska energianvändningen bedrivits 
systematiskt genom att olika tekniska lösningar av klimatskal och installationssystem har 
värderats ur livscykelkostnadsperspektiv för att hitta de optimala systemlösningarna. Tidigare har 
värmeförsörjningen varit fjärrvärme med ett litet inslag av värme från en pelletseldad 
värmepanna. 

Sedan september 2010 består energicentralen av en kombination av nya, befintliga samt 
ombyggda installationer. 

Teknisk data: 

Den nya energicentralen består av en kombination av nya och befintliga/ombyggda 
installationer: 

- Sex värmepumpar om totalt 2600 kW värmeeffekt. Ansluten eleffekt är ca 800 kW. 
- 188 energibrunnar/energilager i berg á cirka 180 meter. Sammanlagd aktiv borrlängd 

är ungefär 30 000m 
- Vattenintag från Klarälven 
- Kylmaskiner 3 st om totalt ca 5 000 kW (Ammoniak som köldmedium) 
- Befintligt distributionssystem för kyla till CSK 
- Befintligt distributionssystem för värme till CSK 

Den nya anläggningen är uppbyggd kring värmepumparna och energiförsörjningen är en 
kombination av energiåtervinning från sjukhusets kylsystem, utnyttjande av gratis ”naturenergi” 
från älv och berg samt energilagring i berg. Tillskottsvärme sker från fjärrvärme vid stora 
värmebehov och tillskottskyla från befintliga kylmaskiner vid stort kylbehov. 

Borrhålen är sammankopplade genom ett rörsystem med ca 150 000 liter brinelösning 
till värmepumpsanläggningen i hus 41. Typ av brinelösning är ”bioetanol” i 24 procents 
blandning. Värmepumparna/kylmaskinerna innehåller totalt 540 kg av köldmediet R134A 

Energibesparing: 

Totalt sett så har vi minskat energiförbrukningen från 185,7 kWh/m2 till 161 kWh/m2 

Teknikleverantörer: 

Samordningsansvaret låg på Skanska. NVS ansvarade för rörinstallationen, kylmeko installationen 
samt värmepumpar. Nea-Teknik ansvarade för höjden på borrhål och markförläggning. Midroc 
El ansvarade för styrning. 

Kontaktperson för projektet: 

Bengt-Åke Karlsson, Landstingsfastigheter 
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NUS Norrlands universitetssjukhus – LED-belysning 
Projektbeskrivning: 

Krav på armatur: 

- högeffektiv   

- hög färgåtergivning (Ra90) 

- energieffektiv LED  

- reglerbar färgtemperatur 

- optik med en hög avbländning 

Teknisk data 

Det installerades 39st armaturer, lika dagens C90-RGBR600x600 LED 4600 DALI 925-970 
CCT/RGB LI OP 

Den justerbara färgtemperaturen och ljusnivån regleras via en Dali Touchpanel. 

Energibesparing: 

Ovan armatur har en totaleffekt på 51W vilket ger en besparing på ca 20% jämfört med en 
konventionell 600x600 4x14w lysrörsarmatur för att få likvärdig jämförelse. 

Då dessa armaturer sitter i en lokal som använts till tandläkarutbildning, så kan ljuset regleras i 
olika nivåer/scener för att få ett  optimalt arbetsljus till en energieffektiv kostnad. 

Teknikleverantörer: 

Glamox Luxo Jörgen Persson 0492-101 00, (Mats Johansson 040-10 71 24) 

Kontaktperson för projektet: 

Glamox Luxo Jörgen Persson 0492-101 00, (Mats Johansson 040-10 71 24) 

Fördelar installerad armatur: 

- CCT färgtemperatur 2500-7000K,  
- Färgåtergivning minst CRI 90.   
- RGB möjlighet.  
- Har röd diod som ger ett fullfärgsspektrum som underlättar vid provtagning och 

operationer. 
- Med justerbar belysning i sjuk- och hälsovården uppnår man en positiv effekt och ökat 

välmående både för anställda och patienter.  

Länk till produktblad armatur: 

http://glamox.com/se/produkter/C90-R/items/c90087087#c84d3936-c84d25951 
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Slutsatser 
 

Dessa slutsatser baseras inte enbart på kartläggningen, utan även på de intervjuer, studiebesök, 
workshops etc som arrangeras inom projektet ”Innovationskluster för energieffektiv sjukvård”. 

- Det finns ett stort antal goda exempel på energieffektivisering i svensk sjukvård. 
- Det finns ett stort antal nationella teknikleverantörer av alla storlekar. 
- Det finns en stor potential för export av dessa lösningar. 
- Anställda i regionfastigheter eller motsvarande ser inte kopplingen till tillväxt och export. 

Att export av miljöteknik anpassad för sjukvård i förlängningen skapar mer tillväxt och 
skatteintäkter som kommer sjukvården till del behöver förtydligas. 

- Väldigt lite kommuniceras av sjukhusen/regionerna. Kortfattade texter kan hittas i 
exempelvis miljörapporter och liknande. Den största källan till information är lokala 
medier samt leverantörers rapporter, inte kommunikation från regionerna.  

- Det saknas information om insatser och projekt på engelska. Det innebär att 
projekt/insatser inte får den internationell uppmärksamhet dem i vissa fall förtjänar- 

- En slutsats som nämnts under studien av ansvariga på regioner är att man i vissa fall 
börjat nå vägs ände vad gäller energieffektiviseringar i fastigheten. Man har gjort det 
insatser som är ekonomiskt försvarbara. Därmed blir MedTech nästa stora område att 
fokusera på. 

- Svensk sjukvård är i världsklass vad gäller arbetet med energieffektivisering.  
- Stort intresse från miljöansvariga på sjukhusen. 
- Energikartläggningar finns det gott om och dessa kan i många fall hittas online. Dock 

beskrivs där inte vilka åtgärdsförslag som verkligen genomförs och vilka förbättringar det 
gett.  

- Det behövs en nationell samling kring frågan, goda exempel behöver spridas och en 
standard kring vad som är ”bra” behöver tas fram. En aktör som SKL skulle kunna vara 
den samlande kraften. 

- Koppling till export/tillväxt/innovationer måste göras starkare.  
- Det bör finnas personer i regionfastigheter/motsvarande som arbetar med samverkan, 

innovationer, affärsutveckling etc. Att dessa funktioner finns i andra delar av regionerna 
skapar en distans och ett annat fokus. 

- Spridningen av goda exempel behöver förbättras, likväl information kring vad som är en 
”bra” besparing. 
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Rapportförfattare 
 

Daniel Eriksson 

Daniel Eriksson är Co-director för TEM och har arbetat med hållbar sjukvård i nästan 15 år runt 
om i världen. Bland annat har han utbildat 1 000-tals personer i hållbar sjukvård, genomfört 100-
tals revisioner i sjukvården, projektlett projekt inom området åt såväl EU som Vinnova och 
Tillväxtverket, suttit i styrelsen för HCWH Europé, deltagit i WHO:s Global Task Force for 
Sustainable Healthcare, arbetat som miljösamordnare på universitetssjukhuset i Malmö i 5 år, 
föreläst i otaliga sammanhang ibland annat Italien, UK, USA, Taiwan och Norge, drivit 
exportprojekt mot UK, Tyskland, Norge och Danmark, arbetat med Life Science bolag och 
CleanTech med lösningar till sjukvården med mera. 

Marie Pettersson 

Marie Pettersson är Co Director på TEM. Hon är certifierad miljörevisionsledare enligt ISO 19 011, 
har doktorerat i ekologi och har specialiserat sig på revisioner i vården. Marie har genomfört 
revisioner i ett stort antal vårdverksamheter, på sjukhus (offentliga och privata) och vårdcentraler 
samt i Clean Tech- och Life Science-industrin mot standarder som ISO 14 001, OHSAS 18 001 samt 
mot miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Därutöver har hon arbetat med CSR-frågor i vården, 
genomfört intressentanalyser och tagit fram underlag för hållbarhetsredovisning. Marie har 
dessutom utbildat hundratals sjukvårdsanställda i ISO 14 001, GRI och hållbarhetsredovisning i 
vården, CSR i vården och genomfört chefsutbildningar inom hållbar hälso- och sjukvård. Hon har 
arbetat med projekt som konferensen Clean Med Europe i Malmö och den nationella svenska 
innovationsagendan för hållbar sjukvård.   

Anna Yelistratova 

Anna Yelistratova, M.Sc, MBA, är CSR Specialist på TEM med en gedigen erfarenhet från arbete 
med hållbarhet och kommunikation från stora Life Science bolag och från länder som Sverige, 
Danmark, Vitryssland, Ryssland. Förutom projekt inom hållbarhetskommunikation, redovisningar 
och CSR-strategi jobbar hon med utbildningar och föreläsningar inom CSR-området där 
målgruppen ofta kommer från sjukvården. Dessutom ansvarar Anna för TEM:s breda nätverk CSR 
Skåne där ett stort antal medlemmar, både från näringslivet och offentlig sektor, har en koppling 
till sjukvården. Anna har en stark akademisk bakgrund och expertis inom moderna 
hållbarhetstrender generellt och CSR-aspekter i sjukvården i synnerhet. 

Linnea Turnstedt 

Linnea Turnstedt, B.Sc, är hållbarhetskonsult på TEM och har stor erfarenhet av att förbättra 
verksamheters miljö- och hållbarhetsprestanda. Linnea har varit delaktig i Nordic Center for Sustainable 
Healthcare i snart 2 år där hon är medlems- och kommunikationsansvarig. I samband med detta har 
hon deltagit i och organiserat ett flertal seminarier och workshops. Hon var även delaktig i konferensen 
Nordic Conference on Sustainable Healthcare. Förutom detta har Linnea utfört revisioner i ett flertal 
vårdverksamheter och har även genomfört utbildningar för vårdpersonal. Hon har dessutom god 
erfarenhet av energiområdet specifikt, och har arbetat på djupet med att implementera 
energieffektiviseringsåtgärder i verksamheter. 


