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Energikontor Norra Småland

”Vi arbetar för ökad användning 

av förnybar energi och 

effektivare energianvändning”

• Opartiska och icke 

vinstdrivande

• Stödjer företag och 

offentliga aktörer i 

energi- och klimatarbetet



Synliggör energianvändningen

• Använd nätleverantörens 
analysverktyg
• granska år, månad, vecka, 

dag

• Granska kritiskt
• Vad händer? 

• Varför?

• Vad kan vi göra 
annorlunda?



Synliggör kostnader - elnätsfaktura



Nattvandring

• Hitta onödig förbrukning utanför 
produktionstid, vad är igång?
− maskiner

− kompressorer

− pumpar och motorer

− ventilationen

− uppvärmningssystem

− belysning

• Involvera medarbetarna i 
förändringar

• Optimera drifttider
Bild: Freepik



Tryckluft

• Läckage på 20-50 % är vanligt

• Läckagesök regelbundet 

• Täta läckor

• Optimera drifttrycket

Bild: Atlas Copco

Besparingspotential

• Ett läckage på 1 mm kostar ca 5 000 kr/år (1,5 kr/kWh)

• Sänkt drifttryck med 1 bar ger ca 7 % energibesparing



Belysning

• Släck ner onödig belysning

• Dela upp i sektioner 

• Undersök återbetalningstid för byte 
till LED och närvarostyrning

Bild: Fagerhult

Besparingspotential

• Halvera energianvändningen genom att byta 

armatur med T8 till armatur med LED



Uppvärmning

• Stäng portar, dörrar och fönster och täta 
dem

• Sänk om möjligt temperaturen

• Återvinn värme, t.ex. från kompressorer

• Värm och kyl inte samtidig!

Bild: Adobe stock

Besparingspotential

Tumregel: att minska inomhustemperaturen med 

1°C sänker energianvändningen med ca 5 %



Ventilation

• Anpassa ventilationen efter behovet 
(antal anställda, arbetstider, typ av 
verksamhet)

• Service och underhåll, t.ex. 
filterbyten

• Undersök återbetalningstid för ny 
ventilation med värmeåtervinning 

Bild: Freepik



Rutiner och beteenden

• Ta fram rutiner för uppstart och 
avstängning

• Utse ansvariga för rutinerna, följ 
upp dem

• Uppmuntra besparingstänket 
hemifrån även på jobbet

• Uppmuntra till förbättringsförslag

Bild: Freepik



Effektivt energiarbete

• Engagerad ledning, utse ansvarig 
för energifrågor

• Få koll på energianvändningen, 
gärna med en energikartläggning

• Nyckeltal

• Mål och handlingsplan

• Engagera personalen

• Löpande uppföljning, återkoppling! Bild: Freepik
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