ENERGIARBETE
SOM GER
KONKURRENSKRAFT

Broschyren är framtagen av
Energikontoret Skåne och
Länsstyrelsen Skåne våren
2021. Över 50 företag har
arbetat med sitt företags
energianvändning i
Energimyndighetens
projekt EENet.

ENERGIARBETE SOM GER
KONKURRENSKRAFT
Flera energibesparande åtgärder är direkt lönsamma, med åter
betalningstider på ett eller ett par år, och kan därigenom ge ökad
vinst och stärkt konkurrenskraft.
Under åren 2016-2021 har ca 50 skånska företag deltagit i något av
de fem energieffektiviseringsnätverk (EENet) som koordinerats av
Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne. Eftersom små och
medelstora företag (SMF) generellt saknar utvecklade interna
energiledningssystem, har EENet utgjort en mycket framgångsrik
form av anpassad energiledning. Företagen har fått stöttning vid
framtagande av strategiska dokument som energikartläggning,
energipolicy, energimål och handlingsplan; stöd vid implemente
ring av åtgärder; samt stöd vid uppföljning av energistatistik och
genomförda åtgärder.
EENet är en lyckad satsning som visar att ett aktivt och strukturerat
energiarbete dessutom ger företagen en ökad energikompetens,
minskad miljöbelastning, förbättrad arbetsmiljö, och ett större
engagemang bland medarbetarna.

vi strävar alltid
mot att minska
energianvändningen.
när det inte går ska
vi veta varför
per-erik johansson,
scania
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Både från företagens sida och från oss som koordinerat nätverken
inom EENet känner vi att lärdomar och arbetssätt behöver föras
vidare. Broschyren du håller i din hand är ett sätt att sprida budska
pet om styrkan i nätverksarbete och röster från ett par av de
företag som deltagit i våra nätverk.
Anna Evander, Energikontoret Skåne
Ingela Valeur, Länsstyrelsen Skåne
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VARFÖR ENERGIKARTLÄGGNING?

ENERGIARBETE GENOM NÄTVERK

Ett företags lönsamhet handlar om att ta kontroll över sina löpande kostna
der. Energikartläggningen visar hur mycket energi som tillförs och används
av verksamheten. Kartläggningen ger förslag på hur företaget kan energi
effektivisera exempelvis belysning, ventilation, värmesystem och tryckluft.
Att kartlägga energianvändningen kräver tid och kunskap. Personer på
förtaget bör aktivt delta i genomförandet av kartläggningen ibland tillsam
mans med en konsult – dels för att det är ett bra sätt att öka kompetensen,
dels för att en kontinuerlig dialog med konsulten ger mer relevanta åt
gärdsförslag.
Kartläggningen brukar vara en ögonöppnare för många företag – den
ger bra underlag för diskussioner om vilka åtgärder som bör prioriteras.
Energikartläggningen blir en bra grund i företagets fortsatta energiarbete
med att ta fram handlingsplan, energimål och att jobba kontinuerligt med
uppföljning av åtgärder och energianvändning.

Att delta i energieffektiviseringsnätverk innebär ett ständigt givande och
tagande. Hela nätverksidén bygger på deltagarnas vilja och förmåga att
bidra med kompetens och erfarenheter till nätverket. Träffarna sker på plats
hos ett av medlemsföretagen som får möjlighet att visa upp sin verksam
het. Dessa rundvandringar brukar vara mycket uppskattade och ge upphov
till diskussioner och erfarenhetsutbyte om olika lösningar hos deltagande
företag.
Diskussionspass om företagens egna erfarenheter – både framgångar
och fallgropar – från genomförande av åtgärder är en viktig del av nät
verksträffarna. Varje nätverksträff fokuserar även på ett visst tema – t ex
tryckluft, kyla eller solceller – och ger deltagarna ökade kunskaper inom
området.
Inom satsningen EENet har nätverken träffats 3-4 gånger per år, där
träffarna planeras och leds av en koordinator och en energiexpert. Mellan
nätverksträffarna jobbar företagen vidare i energiarbetet och kan få
individuell stöttning av såväl koordinator som energiexpert. Individuellt för
varje nätverksföretag görs en årlig uppföljning av det strategiska energiar
betet och av företagets energistatistik.

DEFINITION AV SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Med små och medelstora företag (SMF) menas företag som:

•
•

sysselsätter högst 249 personer och
har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR
eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner
EUR per år.
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Målsättningar för EENet har varit att varje medlems
företag arbetar strategiskt och systematiskt med
energifrågor och att nätverken i genomsnitt kan visa
på 15% energieffektivisering i sin verksamhet.
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LJUNGBERGS TRYCKERI
för familjeägda ljungbergs Tryckeri i Klippan har
deltagandet i energieffektiviseringsnätverk gett
energiarbetet en rejäl skjuts framåt. Sofia Ljungberg
Igbe är VD på företaget och den som leder energi
Sofia Ljungberg
arbetet.
– Nätverket ger en push framåt som verkligen
har hjälpt oss i vårt energiarbete. Nätverksträffarna och de återkommande
uppföljningarna blir en ständig påminnelse och inspiration att fortsätta
energiarbetet. Vi har fått bra kontakt med koordinatorn och energiexperten
och de har betytt mycket, både i kompetens, envishet och förståelse för
verksamheten.
Som ett första steg i energiarbetet genomförde Ljungbergs Tryckeri en
energikartläggning av sin verksamhet. Att belysning, ventilation och
värmesystem hade potential till energieffektivisering var väntat, men att
energikartläggningen visade en så pass stor besparingspotential var en
ögonöppnare. Flera åtgärder från energikartläggningen har genomförts –
till exempel nyttjas överskottsvärme från kompressorn i värmesystemet och
styrning av ventilationen har setts över och anpassats. Även produktionen
har effektiviserats genom att två moderna högeffektiva tryckpressar har
kunnat ersätta fyra äldre tryckpressar.
Genomförda åtgärder har gett effekt – sedan Ljungbergs Tryckeri gick
med i nätverket har företaget minskat sitt nyckeltal för energianvändning
med 25%.
energiarbetet slutar inte här och fler åtgärder är planerade. Byte av
värmekälla till värmesystemet, solceller på taket och energieffektivare
belysning är åtgärder som ligger kvar i att-göra-listan. Ett energisamarbete
med nätverkets energiexpert fortgår, så att företaget även fortsättningsvis
får stöttning i att följa upp och utveckla energiarbetet.
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– Vi måste ta hjälp utifrån för vi har inte den
kompetensen själva, säger Sofia.
Medarbetare har kontinuerligt informerats
om det pågående energiarbetet.
– Det har varit kul att kunna visa upp faktiska
resultat av energiarbetet. Vi borde involvera våra
anställda mer, så där har vi en viktigt bit att
jobba vidare med. Vi försöker utveckla oss själva
hela tiden.

Sofias bästa tips:

Gör en energikartläggning och sätt struk
turerade mål som följs upp så det inte
glöms bort. Samarbeta med andra och
våga ta hjälp utifrån – för kompetensen är
viktig och ger underlag till att göra rätt.
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TREFORM
treform producerar förpackningar för livs
medel och industri i termoformade förpackningar.
2013 flyttade företaget in i sina nuvarande lokaler i
Landskrona. Patrik Wetterling är produktionschef
Patrik Wetterling
och tillika energiansvarig på Treform.
– De första åren var det störst fokus på produk
tionen där maskinparken behövde förnyas. Åtgärder kring fastighetsener
gin kom i nästa steg.
Stödprocesserna för värme, varmvatten och ventilation var alla överdi
mensionerade i de nya lokalerna och behövde anpassas till verksamheten.
Erbjudandet om att delta i energieffektiviseringsnätverk låg då bra i tiden.
Energikartläggningen visade på stor besparingspotential och många
åtgärder har betats av efterhand. Värmeåtervinning från kompressorerna
har gett störst omedelbar effekt och gjorde att behovet av gas för upp
värmning minskade med en tredjedel. En installation av nytt styrsystem har
lagt en bra grund till fortsatt energiarbete.
– Varje dag kan jag nu följa upp temperaturer i olika delar av lokalerna,
eller om det kommer ett larm att något gått sönder eller visar fel värde,
säger Patrik.
Resultatet av energiarbetet talar sitt tydliga språk – sedan 2016 har
energianvändningen minskat med 43%.
miljö och ekonomi har varit starka incitament för ett aktivt energiarbete.
– Miljö är viktigt i vår marknadsföring. Vi vill visa för våra kunder att vi
jobbar aktivt med energi och miljö. Naturgas bytte vi till exempel tidigt ut
mot biogas. Vi har även börjat med LCA på våra produkter, där vi räknar på
CO2-belastning från olika material. Detta är något som kunderna både
uppskattar och efterfrågar.
Treform växer och nya lokaler för bland annat lager har tillkommit. Här

har man hittat en bra lösning för utlastning
med täta slussar där lastbilarna lägger till,
Patriks bästa tips:
avskilda från lagret.
•
Tag hjälp av en konsult
– En utlastning tar minst en halvtimme så
för att göra en energi
kartläggning, man blir
tidigare blev lagerlokalen ordentligt utkyld.
lätt hemmablind själv.
Transporter är en fråga som lyfts i
•
Ha ett styrsystem som
nätverksarbetet och som Treform nu börjat
är öppet för alla typer av
programvaror.
titta mer på – både de egna bilarna och
upphandling av transporter. Genom delta
gande i energieffektiviseringsnätverk har
Treform fått bra stöd i energiarbetet.
– Jag har insett att vi är många som brottas med liknande problem och
att besöka andra företag har varit givande. Vi har genom nätverket fått bra
hjälp av konsulter som kunnat sätta sig in i vår verksamhet – dessa uppar
betade kontakter kommer jag fortsätta att nyttja.
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ENGELHOLMSGLASS
familjeföretaget engelholms glass i Ängelholm
tillverkar ca 1,8 miljoner liter gräddglass per år. Driv
kraften bakom energiarbetet är en positiv inverkan
Carl-Gustaf Gudmundsson
på miljön och att ökat energimedvetande ofta
och Lisa Gudmundsson
leder till en konkurrensfördel.
– Det finns mindre åtgärder man kan göra först
och utvärdera innan man gör de större investeringarna. Snabba och billiga
åtgärder som gör skillnad. Som att släcka lampor, stänga kranar, stänga
dörrar och leta läckage i tryckluftslangarna, säger Miljö och kvalitetschef
Lisa Gudmundsson.
En åtgärd har varit att inrätta ett kylrum i anslutning till frysen, som
fungerar som en sluss. Det hindrar fuktig luft från att komma in i frysen. En
annan åtgärd är styrning av ventilationen. En trasig givare i glasscafét
gjorde att luftkonditioneringen och golvvärmen i glasscafét var igång
samtidigt. Lätt fixat!
– energikartläggningen gjorde att vi ställde oss frågan om intervallet
för avfrostningen av frysarna. Från daglig avfrostning har vi trimmat det till
en gång i veckan, säger Lisa. Det gör stor skillnad i energianvändning!
– Frågan om energibesparing är med som en stående punkt på dagord
ningen på ledningsmöten och vid månadsmöten med personalen, säger VD
Carl-Gustaf Gudmundsson. Det bidrar till ökad energikompetens, förbätt
rad arbetsmiljö och större delaktighet hos medarbetarna.
Engelholms Glass utmaning är att jobba med att optimera produktked
jan genom att mäta i varje steg och styra flödena bättre.

Lisas bästa tips:
•

•
•
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Energikartlägg och analysera
er energianvändning för att
få igång tänket och få koll på
de stora energianvändarna.
Lär av arbetet med mindre
åtgärder.
Hjälp utifrån och fler involve
rade i organisationen gör att
man inte äger frågan själv.

ÄPPELRIKET
äppelriket österlen är ett medlemsföretag i Kivik
med packericentral som lagrar, sorterar och packar
frukt. Efter skörd kyls äpplena ner stegvis tills
temperaturen är 2-4 grader. I lagerlokalerna är det
Henrik Stridh
låg halt av syre, bara ca 1 procent. Den lägre
syrehalten gör att mognaden avstannar och
hållbarheten förlängs. Med moderna lagringsmetoder kan en större del av
höstens äppelskörd bevaras och svenska äpplen finnas tillgängliga för
konsumenterna under större del av året.
– Det främsta argumentet för att jobba med energieffektivisering är att
stolt kunna lämna över till nästa generation där klimatfrågorna är lösta. Det
handlar även om att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som
möjligt säger VD Henrik Stridh.
Målet är att öka mängden äpplen men minska energianvändningen per
lagrat kilo med 2 % årligen.
effekttopparna är som störst på hösten då nedkylning av äpplen sker.
Energikartläggningen och en fördjupad studie gjorde att Äppelriket kunde
ta ett helhetsgrepp för att få en mera hållbar produktion.
Två viktiga delar att jobba med är att optimera flöden i internlogistiken
och minska energianvändningen i kylsystemet. I studien av kylsystem,
styrning och värmeåtervinning upptäckte man hur ineffektivt det ena
kylsystemet arbetade. Nu görs investeringar för att bygga samman befint
liga kylsystem och nyttja överkapaciteten på bästa sätt.

Henriks bästa tips:
•
•

•
•
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Hämta mätvärden från elleverantören
och ställ frågan -”vad hände där igår?”.
Ifrågasätt leverantörer! Se till drifts
ekonomin, stirra inte blint på den
billigaste investeringen.
Låt kunskapen och delaktigheten
sippra ner i organisationen.

Nätverka med företagare från helt
andra branscher som tillför nya idéer.

TILL FÖRETAG SOM VILL BÖRJA
Det kan vara svårt att veta var man ska starta när man bestämt sig för att
arbeta med energianvändningen på sitt företag. Det finns kostnadsfria
tjänster med råd och underlag att ta till hjälp av för att påbörja eller
fortsätta sin energieffektiviseringsresa.

DELTAGANDE FÖRETAG
I EENET FRÅN SKÅNE
AB Cernelle, Ängelholm

Loarp AB, Tågarp

AF Bostäder, Lund

Lunds pastorat, Lund

Alufluor AB, Helsingborg

Magnihill AB, Mörarp

Appelkvist Fryseri AB, Simrishamn

Malmö pastorat, Malmö

BA Bygg Fastigheter, Eslöv

Mariannes Farm AB, Strövelstorp

Bageriet Sjöstrand & Erics Bröd AB, Munka-Ljungby

Melins Förvaltnings AB, Ängelholm

Bil-Månsson i Skåne AB, Eslöv

Mosslunda Gård, Kristianstad

Bi-Qem, Perstorp

NP Nilsson, Båstad

BLS Industries, Ystad

Oatly, Landskrona

Hitta din lokala energi- och klimatrådgivare: www.ekrs.se

Carl F, Malmö

Polykemi AB, Ystad

Nätbaserat lärande

Carlssons Livs, ICA Maxi, Helsingborg

Postnord TPL AB, Helsingborg

Dalby Hill, Sjöbo

Rechon Life Science AB, Limhamn Reslow

Ekdalen Maskinstation AB, Nyvång

Agri AB, Simrishamn

Ellinge Jordbruks AB, Eslöv

Råbelöfs Godsförvaltning AB, Kristianstad

Emballator Lagan Plast, Vittsjö

Scandi Candy, Vellinge

Emmaljunga Barnvagnsfabrik, Vittsjö

Skarhults Gods AB, Eslöv

Engelholms Glass, Ängelholm

Skillinge Fisk-Impex AB, Simrishamn

Exakta Print AB, Malmö

Skånefrö AB, Tommarp

Företagshus, Kävlinge

SP Chark, Billeberga

Haglinds Fastighetsförvaltning, Växjö

Strömma Fastigheter, Karlshamn

Högestad & Christinehof Förvaltnings AB, Ystad

Swepart Transmission AB, Sibbhult

Karlskrona pastorat, Karlskrona

Södra Åby Lokalförening, Klagstorp

Klippans Bruk, Klippan

Treform Packaging AB, Landskrona

Kristianstadortens Lagerhusförening, Kristianstad

Trikem, Malmö

Kristianstads Automobil Personvagnar AB,

Ystads pastorat, Ystad

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne
Kommunal energi- och klimatrådgivning finns tillgänglig i alla Skånes
kommuner och erbjuder kostnadsfri rådgivning till företag och privatper
soner. Att kontakta energi- och klimatrådgivare är ett bra första steg för att
komma igång med energiarbetet på ditt företag.

På Energimyndighetens hemsida finns kostnadsfria webbkurser som riktar
sig till olika branscher så som hotell, restaurang, livsmedelsföretag, teknik
företag, installatörer, samt bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsä
gare. Genom kurserna ges konkreta tips och förslag på hur ni kommer
igång med energiarbetet och hur varje medarbetare kan bidra.
Läs mer om webbkurserna på: www.energimyndigheten.se/nrp/
natbaserat-larande/webbutbildningar---energismarta-foretag/

Metodstöd
Har ditt företag påbörjat energiresan, kanske gjort en energikartläggning,
och vill ta nästa steg? Energimyndigheten har tagit fram material med
vägledningar och uppföljningsverktyg som ditt företag kan använda för att
utveckla ett mer strukturerat och systematiskt energiarbete. I materialet
finns exempel på hur du räknar på lönsamhet och hur ni kan prioritera era
åtgärder.
Läs mer om metodstöden på: http://www.energimyndigheten.se/nrp/
incitament-for-energieffektivisering/metodstod/
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Kristianstad

Äppelriket, Kivik

Lilla Harrie Valskvarn, Kävlinge

Övedskloster Gods, Sjöbo

Ljungbergs Tryckeri, Klippan

Östergård Jordbruks AB, Svalöv
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vi skapar
framtiden med
ett klimatneutralt
och fossilbränslefritt skåne
klimat och energistrategin för skåne

Projektet EENet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden vid
Nationella regionalfondsprogrammet tillsammans med Energimyndigheten och
16
koordinerats av Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne.

