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Handbok för energifrågor
på skidanläggningar

Det här är GREEN 2020
Interreg-projektet GREEN 2020 pågick
mellan 2011 och 2014 och var ett samarbete mellan skidanläggningarna i svenska
Dalarna och norska Hedmark. Syftet var att
visa destinationerna på olika vägar att uppnå
EUs energimålsättning, om 20 procent
energieffektivisering, 20 procent ökad andel
förnybar energi samt 20 procent effektivare
transporter till år 2020. De största destinationerna i det som är Skandinaviens största
skidområde, har deltagit i projektet. Genom
ett nära samarbete har studier, kartläggningar och pilottester blandats med seminarier,
studieresor och möten. Samtliga skidan-

läggningar har investerat både arbetstid och
pengar för att kunna genomföra flera av de
åtgärdsförslag som framkommit inom ramen
för GREEN 2020.

den personal på skidanläggningarna som
dagligen, direkt eller indirekt, på olika sätt
befinner sig i situationer där de kan påverka
energianvändningen.

Som en summering av resultaten av GREEN
och GREEN 2020 projekten sammanställdes denna handbok för energifrågor på skidanläggningar. Den innehåller en kortfattad
beskrivning av utmaningar, åtgärdsförslag
och nyckeltal inom de största energiområdena på en skidanläggning. Vår förhoppning är
att den ska användas som en ögonöppnare,
kom-ihåg-lista och inspiration för främst

De destinationer som har deltagit är Idre
fjäll, Kläppen Ski Resort, Stöten i Sälen samt
SkiStar Sälen och SkiStar Trysil. Skistar har
även bidragit med bilder till handboken.
Älvdalens kommun och Malung-Sälens
kommun har deltagit och Länsstyrelsen
Dalarna och Trysil Kommune har varit
projektägare.
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Att lyckas med
energiarbetet
Nyckeln till ett framgångsrikt energiarbete är att ta ett
helhetsgrepp på verksamheten och systematiskt se över
förbrukningen i alla delar. Det är också viktigt att sätta
upp ett realistiskt mål. En energikartläggning, eventuellt i kombination med benchmarking, är ett bra sätt
att identifiera vilka hinder och behov som finns samt
vilka insatser och resurser som kommer att krävas för
att uppnå målet.
Mätningar kostar pengar, men utan mätningar och
jämförelser blir det svårt att nå framgång i energiarbetet.

Mät de stora energibovarna,
t.ex. kylaggregat, var för sig
ENERGIKARTLÄGGNING
För att kunna spara energi, eller använda energin mer
effektivt, måste man först ta reda på hur mycket man
gör av med. En bra metod är att göra en energikartläggning, där man tar reda på hur mycket energi som
används och var. Svaren är viktiga. Att gissa duger
inte. För att vara säker på att få med allting och kunna
identifiera lämpliga åtgärder kan man behöva ta hjälp
av en energikonsult.
Kartläggningen inleds med att man gör en sammanställning av företagets energianvändning. Titta på alla
delar, som belysning, uppvärmning, ventilation, cirkulationspumpar och varmvatten. Går det att identifiera
energibovar? Upprätta en lista på åtgärder
i prioritetsordning.

Energikartläggningen ska svara
på frågor som:
•

Hur mycket energi används och
till vad används den

•

Vilka energikällor används

•

Vilka energieffektiviseringsåtgärder
kan genomföras

•

Vilka eleffektuttag dominerar och
vilka komponenter orsakar dem

•

Hur stor överkonsumtion har man
och hur kan man förhindra den

Kartläggningen kan utgå från befintliga uppgifter,
till exempel från energileverantörer och nätföretag
och/eller tidigare mätningar av processer och utrustning. Särskilt stora energislukare, som kylaggregat
och motorer, pumpar och kompressorer, kan man
behöva mäta separat. Data och diagram som visar
hur energianvändningen varierar över tiden, till
exempel uttagen effekt vid olika tidpunkter varje
dag, vecka och månad, kan också vara till hjälp.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
•

Planera och genomför en energikartläggning

•

Gör en handlingsplan baserad
på kartläggningen

•

Prioritera åtgärderna och gör en
investeringsplan

•

Följ upp och utvärdera resultatet
av åtgärderna

•

Ha ett systemperspektiv så att inte
nya problem uppstår

•

Skapa möjligheter att mäta energiåtgång i alla delar av verksamheten

Mer information: www.energimyndigheten.se, www.enova.no
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Benchmarking inom
energikartläggning
Benchmarking innebär att man
mäter kvaliteten på till exempel
produkter och strategier i ett företag
och jämför det med standardmått
eller liknande mätningar hos
konkurrenter. Benchmarking kan
också tillämpas för att mäta energieffektiviteten i en organisation.
Det finns tre mål med
benchmarking:
1. Att ta reda på vad som kan
förbättras och var.
2. Att analysera hur andra gjort
för att nå bättre resultat.
3. Att använda den nya informationen till att göra nödvändiga förändringar i den egna organisationen.
Benchmarking av energieffektivitet
kan göras antingen internt, inom
en organisation, eller externt, av
till exempel konkurrenter.
Det finns tre olika synsätt:
•

Internt: Mätningen fokuserar på
att jämföra egna enheter, som
avdelningar, divisioner och/eller
dotterbolag

•

Konkurrens: Mätningen fokuserar
på konkurrenterna inom samma
bransch, både likheter och skillnader analyseras

•

Funktion: Även här fokuseras på
de externa, dock inte på konkurrenterna. I stället ser man till
framstående företag generellt på
miljöområdet, de så kallade
”bäst i klassen”

Benchmarking är ofta en kostsam
och tidskrävande process, men
vinsterna kan vara stora i längden.
Värt att läsa:
EN 16231:2012 Energy efficiency
benchmarking methodology
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Gästfokusering
Visa hur gästen kan göra skillnad
Det är viktigt att man som resmål hela tiden strävar
efter att bli mer miljövänliga och minska sin miljöpåverkan. Ett miljötänk måste finnas med i alla delar
av verksamheten. Detta måste också kommuniceras
i marknadsföringen så att gästerna vet att de gör ett
miljöriktigt val när de väljer destinationen. Det är
också viktigt att man underlättar för gästen att göra
miljövänliga val på plats.
DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT
Du gör det lättare för dina gäster
att välja rätt, genom att:
•

Välja och utforma produkter och tjänster som har så
liten miljöpåverkan som möjligt.

•

Ständigt öka personalens medvetenhet och kunskaper
om miljö.

•

Tydligt visa upp destinationens energieffektiviseringsoch miljöarbete.

•

Uppmuntra gästen att låta bilen stå genom att
utveckla allmäna transportmedel, som bussar.

•

Informera gäster om vad de kan göra för att minska
sin miljöpåverkan.

•

Underlätta för gästerna att medverka till minskad
miljöpåverkan.

•

Hålla alla sopsorteringsstationer välstädade och
attraktiva med tydliga bilder på vad som ska
slängas var.

Uppmana gästerna att:
•

Åka tåg och/eller buss till, eller inom, destinationen.

•

Låta bilen stå under hela vistelsen.

•

Spara värme och energi genom att hålla dörrar och
fönster stängda samt reglera temperaturen inomhus.

•

Släcka belysningen i rum som de inte vistas i.

•

Sätta på bastu och värmeskåp endast när de ska
användas.

•

Sortera avfallet och lämna det
på sorteringsstationer.

•

Köpa och prova lokala produkter på restauranger
och i butiker.

•

Besöka lokala attraktioner och göra utflykter
i närområdet utan bil.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
•

Utbilda all personal i destinationens energi- och
miljöengagemang.

•

Planera transporter inom området utifrån kunskap
om gästernas beteende och rörelsemönster.

•

Ta fram tryckt material på olika språk som informerar
gästerna om destinationens energi- och miljötänk och
hur de själva kan bidra.

•

Använd skyltar, video och liknande med energi- och
miljöinformation på väl valda platser. Det kan vara både
allmän information och mer specifik, typ ”glöm inte att
släcka lampan när du går ut”.

Mer information: www.respectthemountains.com, www.mountain-riders.org, www.ridegreener.com
8

9
Foto: Jonas Kullman

10

2
Energiförsörjning
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Närvärme med bioenergi
Bättre elda på ett ställe än många
I ett område med gamla och ineffektiva pannor, där
husen inte kan anslutas till ortens fjärrvärme, kan
närvärme med bioenergi vara ett alternativ. Närvärme
är i princip samma sak som fjärrvärme, men i en
betydligt mindre skala. I ett närvärmesystem ersätter
man de gamla pannorna med en gemensam modern
biobränslebaserad värmecentral som kopplas samman
med husen via kulvertar.

Det kan ofta vara klokt att ta hjälp av en extern
konsult som hjälper till genom hela projektet, från
projektering, offertförfrågningar till tillståndsprövning. Konsulten har vana av liknande projekt och vet
vad som är viktigt att tänka på.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Har du en anläggning med flera närliggande hus där
uppvärmningen behöver uppdateras? Då kan det
vara idé att titta närmare på närvärme. Gör en kalkyl
där du räknar ut pris i öre per kWh inklusive alla
kostnader med en avskrivningstid på 25 år. Investeringen är kostsam och det krävs att man når upp i en
viss värmemängd för att det ska löna sig. Normalt ska
en närvärmeanläggning ligga mellan 0,3 till 10 MW
i effekt för att få en acceptabel ekonomi. Kulvertarna
bör inte heller vara för långa.

ATT TÄNKA PÅ VID DRIFT

ATT TÄNKA PÅ INNAN START
Gör en inventering som utgår från förbrukad och
uppmätt värmemängd på de undercentraler ni avser
att ansluta/ersätta (inte genom att räkna på deras
nuvarande effekt). Fundera kring placering av den nya
värmecentralen. Viktigt att ta hänsyn till här är bullerkrav, ekonomi (inklusive drift och återkommande
kontroller), bränslehantering, kunskapskrav, kulvertförluster, transporter. Sedan kommer frågor som val av
bränsle och teknisk lösning (se faktaruta). Innan man
går vidare måste man ansöka om tillståndsprövning
enligt miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning
ska bifogas. Länsstyrelsen är prövningsmyndighet.

Innan systemet kan tas i drift behövs ordentlig injustering, provdrift, prestandaprov och slutbesiktning.

•

Vem ansvarar för driften?

•

Tillsyn?

•

Underhåll?

•

Askhantering?

•

Återkommande kontroller?

Fakta:

BIOBRÄNSLE
Förädlade biobränslen lämpar sig bäst för
en effekt i området 0,3–10 MW.
Exempel:
Briketter, pellets, pulver, flis
Lämpliga förbränningstekniker:
Pulverbrännare, pelletsbrännare,
rörlig rost, fluidbädd

Mer information: www.energimyndigheten.se, www.ife.no
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Solenergi
När solen går ner tänder den lampan
Solen bombarderar varje dag vår planet med
energi motsvarande 15000 gånger den totala
energianvändningen i världen. Utmaningen
med solenergi ligger i att så effektivt som
möjligt fånga upp strålarna. Idag finns det
bra system för detta, och det forskas mycket
på området, runt om i världen.
SOLVÄRME
Solvärme handlar om att med hjälp av solfångare använda solens strålar för att värma
upp vatten. Vattnet kan sedan användas för
att värma en byggnad, eller som tappvarmvatten. Oftast används solvärme som
komplement till den ordinarie värmekällan,
som kan vara till exempel en värmepump,
elpanna eller biobränslepanna.
På marknaden finns idag ett antal varianter av solvärmesystem men generellt kan
man räkna med en energimängd på cirka
600–900 kWh per kvadratmeter och år.
Installationen bör göras i ett gynnsamt läge
och i kombination med en central värme-

panna. Vinsten är idag snarare miljömässig
än ekonomisk, men solvärme kan komma
att bli en god affär allt eftersom energipriserna ökar.

Energimängd på
150–900 kWh per m2/år
SOLCELLER
Med hjälp av solceller kan solenergin också
omvandlas till elektricitet. För solceller
gäller samma siffror i energimängd per år
som solfångare, cirka 150–200 kWh/m2 per
kvadratmeter och år. De solceller som idag
finns på marknaden genererar cirka 13 W
per kvadratmeter.
Den som funderar på att investera i solceller
bör noga följa utvecklingen och endast
investera i den senaste tekniken. Man bör
också kontakta nätleverantören för att
försäkra sig om att de köper eventuellt

elöverskott till ett marknadsmässigt pris. Elanläggningen måste vara märkt och godkänd
för strömleverans åt båda håll.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Idag är det knappast lönsamt att montera
upp solceller utan att samtidigt göra en åtgärd på förbrukningssidan. Därför är viktigt
att vara medveten om att det är ett paket av
insatser som gör att det kan bli lönsamt på
sikt. För en skidanläggning kan exempelvis
solceller kombineras med ackumulatorer och
LED-belysning. Detta öppnar för möjligheter av ljussättning i områden utanför
befintligt elnät. Solceller blir mer och mer
effektiva, samtidigt som priset sjunker och
elpriserna stiger.
Det finns investeringsstöd att söka och nya
medel skjuts till varje år. Detta är viktigt att
hålla kolla på innan en investering på börjas,
eftersom bidraget inte kan sökas i efterhand.

Mer information: www.energimyndigheten.se, www.serc.se
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Vindkraft
Det blir varmt när det blåser kallt
Utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt i hela Norden.
I Sverige ökade produktionen av el från vindkraftverk
med hela 39 procent från 2012 till 2013. Idag står
vindkraften för cirka 10 TWh, vilket är cirka sju procent av all el i Sverige. Målet är 20 TWh till 2020, vilket kan jämföras med kärnkraftens 63,6 TWh under
2013. I Danmark, som länge varit ett föregångsland
på området, svarade vindkraften 2013 för 11,2 TWh
(eller 33,8 procent av hela elförbrukningen). Prognosen är att Sverige kommer att gå om Danmark i antal
TWh under 2014.
Vindkraften har länge varit omdebatterad, inte minst
i Sverige. Utvecklingen har, trots att ökningen varit
kraftig, bromsats av att en ofta utdragen tillståndsprocess samt att utbyggnaden av infrastruktur i form
av kraftledningar tar tid. Vindkraften står ändå för en
betydande del av ökningen av förnybar energi och är
viktig för att nå målet om ett hållbart samhälle.
ATT TÄNKA PÅ
Innan beslut fattas om att investera i ett eget vindkraftverk finns det ett antal steg man måste ta
hänsyn till.
Steg ett är att få till stånd en vindkartering
(www.vindlov.se) för att få svar på var det kan vara
lämpligt att placera ett vindkraftverk eller en vindkraftspark. Målet är att hitta en plats där det är
gynnsam vind just när behovet som el är som störst.

Vissa områden kan redan vara intecknade av en annan
aktör på marknaden, till exempel Dalavind i Dalarna.
Nästa steg är att dimensionera rätt. Så som dagens
regelverk ser ut är överproduktion inte önskvärt, även
om man har tecknat avtal om ersättning för den el
man levererar ut på nätet.

Idag står vindkraften för
ca 7% av elen i Sverige
Översiktsplaner, miljöintressen och infrastruktur för
elöverföring är ofta något av en djungel. Markåtkomst
samt lokala och regionala planeringsunderlag är några
saker man måste kontrollera långt i förväg. När detta
är klart blir nästa steg att montera upp en mätmast.
Ingen leverantör av vindkraftverk lämnar någon
garanti om inte en mätning genomförts på mellan
12 och 18 månader. Ett vindkraftverk kostar mellan
27 till 30 miljoner SEK så planeringen är avgörande
för om det ska bli en lönsam investering eller inte.
Det kan vara klokt att anlita en extern utredare som
tar fram ett bra beslutsunderlag baserat på alla fakta.
Ett alternativ är också att köpa in sig i färdiga vindkraftverk och vindparker. Nya projekteringar av vindkraftsparker tillkommer hela tiden där alla utredningar
redan är klara och driftavtal finns.

Mer information: www.energimyndigheten.se, www.vindlov.se
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Energieffektivisering
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Energieffektivisering
för byggnader
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Nyproduktion
Framtidens hus är dubbelt hållbara
Att bygga hållbart handlar i framtiden inte bara om att
bygga stabilt och rejält, utan även att man tar större hänsyn till husets miljöpåverkan, under hela livslängden. När
man bygger nytt handlar det om att hitta en balans mellan
låg drift- och underhållskostnad och god intjäningsförmåga och/eller funktion. Nyproduktion ska alltid beräknas
med alla framtida kostnader under avskrivningstiden
inkluderade och inte bara som en engångsinvestering. Bra
planering leder ofta till ett bra resultat.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
LCC-kalkyler* är bra, men svåra att göra på en hel byggnad. Här krävs att konstruktion och teknik värderas var
för sig och ses som komponenter i ett system som utgör
hela byggnaden.
Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på energianvändning i nya byggnader. Dessa krav styr vad kommunernas
byggnadsnämnder får godkänna innan slutintyg kan lämnas. Klarar byggnaden inte BBR-kraven ska byggnaden
beläggas med brukningsförbud tills bristerna är åtgärdade.

ByggaE bygger på att man strukturerar
upp hela byggprocessen och noga följer
upp varje del. Bestäm först en optimal
nivå för drift- och underhållskostnader
utifrån miljöhänsyn och räkna sedan på byggnadens lönsamhet. Under arbetet görs återkommande
mätningar för att säkerställa kvaliteten på slutprodukten.
Enligt ett EU-direktiv (2010/31/EU) skall alla nya
byggnader från och med 31 december 2020 vara så
kallade nära nollenergihus. Detta innebär helt andra
förutsättningar för den som planerar att bygga nytt.
Målet är att minimera energianvändning och miljöbelastning under byggnadens hela livslängd. Val av
material, teknik och system blir därför avgörande
för ett lyckat projekt. Allt eftersom energiförbrukningen i nya hus sjunker under förvaltningsskedet
blir det allt viktigare att se över byggprocessen
och materialvalen där, eftersom detta utgör en allt
större del av miljöbelastningen.

ByggaE** är ett utmärkt verktyg som beskriver hur man
bygger nytt med fokus på långsiktig energieffektivitet.

NYCKELTAL
För nyproduktion av byggnader gäller följande från och med 1 januari 2015.
Energi till uppvärmning får inte överstiga:

För småbostadshus...

För lokaler...

... med elvärme: 75 kWh/m2
... utan elvärme: 110 kWh/m2

... med elvärme: 65 kWh/m2
... utan elvärme: 90 kWh/m2

*LCC = livscykelanalys, **Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader, utvecklat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Mer information: www.boverket.se, www.byggae.se
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Renovering
Akuta reparationer är misslyckat underhåll
Renovering av byggnader innebär ofta svåra avväganden. Ofta prioriteras det synliga slitaget. Lika ofta
missar man att se över de tekniska installationerna,
som el och värme, vilket kan leda till höga driftkostnader och kostsamma akuta reparationer och i värsta fall
inkomstbortfall. Kontinuerligt underhåll till en budgeterad kostnad är alltid att föredra framför att invänta
katastrofen (som alltid kommer, förr eller senare).
Vid en renovering bör man fokusera på att få ner
driftkostnaderna samtidigt som man förbättrar
möjligheterna till ökade intäkter. Många hus, särskilt
äldre, läcker värme vilket leder till en onödig överkonsumtion av energi. Detta kan åtgärdas genom att man
ser över husets klimatskärm (ytterväggar, källarväggar,
tak, golv, ytterdörrar, fönster) och därefter justerar
värmesystemet och ventilationen.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Inventera alla byggnader och gör en prioriteringslista
över de mest akuta behoven. Se över yttre miljö,

klimatskärm, el, VA, uppvärmning, ventilation, skötsel
& underhåll, driftstrategi, mediaförbrukning, synligt
slitage, samt hur slitage uppkommer och om det kan
undvikas.
Sätt varje hus i någon av följande kategorier:
1. Kärnverksamhet, hälsa/säkerhet samt lagar och krav
2. Stöd till kärnverksamheten
3. Övrig verksamhet

Betygsätt sedan i vilket skick byggnaden är
1 = Utmärkt, 2 = bra, 3 = mindre bra,
4 = dåligt, 5 = avställt
Utgå från kärnverksamhetens krav och behov.
Kategorisera system och utrustning efter påverkan på
kärnverksamheten.
Fastställ servicerutiner med intervall och tidsåtgång för
respektive system.

NYCKELTAL
Lokalyta, kronor per kvadratmeter/år och vilka delar som kan påverkas vid renovering.
(Ett genomsnitt på lokaler)
Administration
Fastighetsskatt
Försäkring
Värmeförbrukning
Elförbrukning
Vattenförbrukning

20

29
51
5
83
54
5

Tillsyn och skötsel
Reparationer
Sophämtning
Städning

42
80
6
13

Total driftskostnad
863 kr/m2 per år

Foto: Skistar

Hotell
Låt behoven styra
Hotell har en energiförbrukning som varierar över dygnet, men där varje dygn följer
i princip samma mönster. De största topparna är morgon och kväll när gästerna duschar och köken startar upp verksamheten.
Värme, kök och belysning tillsammans med
pool, om sådan finns, är de enskilt största
energislukarna.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Det går att behovsstyra stora delar av energianvändningen på ett hotell. Det är ofta en
enkel och mycket effektiv besparingsåtgärd.
Ventilationen behöver bara gå på en bråkdel
av flödet när gästerna inte är på sina rum.

Samma sak med ventilationen i kök och övriga utrymmen. (För mer info om energibesparing i kök, läs mer under Restauranger.)

Värme, kök och belysning slukar mest energi
Att installera rörelsedetektorer som styr
belysningen i hotellkorridorer och personalutrymmen är en bra besparingsåtgärd.
Belysningen i hissar kan också styras så att
den släcks när de inte används.

Garage som värms upp, ventileras utan styrning och är upplysta dygnet runt är ingen
ovanlighet. Detta är ofta lätt åtgärdat och
kan innebära en stor besparing.
Uppvärmningen kan ställas in så att den
sänks något när tappvarmvatten förbrukas
som mest under några timmar på morgon
och kväll. På så sätt kan värmeanläggningen
dimensioneras betydligt lägre i effekt.
Biobränsle är att föredra för uppvärmningen.
Gärna i kombination med solenergi i någon
form. (Läs mer under Solenergi)

NYCKELTAL
Nyckeltal för hotell varierar oerhört. Byggnadsår, ålder på installationer samt antal gästnätter är olika överallt, därför är
det omöjligt att säga vad som är normal energianvändning. Det mest användbara nyckeltalet är kronor per gästnatt.
Mellan 10 och 50 kr/gästnatt i energikostnader
Mellan 90 till 160 kWh/m2 värme
Mellan 65 till 150 kWh/m2 el
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Restauranger
Många godbitar i besparingsmenyn
Restauranger har en ofta elintensiv verksamhet med
likartad förbrukning över varje dygn. Ofta är utrustningen
i köken dimensionerade för maximalt antal gäster vilket
leder till en hög eleffekt på respektive komponent i köket.

Belysning
Installera alltid LED-belysning. Var noga med att det är
den nyaste och mest effektiva belysningen. Detta gäller
särskilt i kyl- och frysrum.

Till detta läggs en ventilationsutrustning som har höga
krav på både luftomsättning och kanaltäthet. Ofta återvinns inte den värme som ventileras bort eftersom luften
innehåller partiklar som gör hela systemet väldigt underhålls-krävande. Till ventilationen är även kopplat klimatkyla för att få ner värmen som köksutrustningen alstrar.

Värt att tänka på är att vara aktsam när man byter lysrör
så att det inte går sönder och kontaminerar köket och
råvarorna. I värsta fall måste man slänga alla råvaror och
genomföra en sanering av hela köket. En sådan kan ta flera
dagar.

Alla komponenter måste betraktas som delar i ett system
där de i bästa fall samverkar, men också påverkar och i
värsta fall motverkar varandra.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Ventilation
Drifttiderna för ventilationen går oftast att korta ned och
minskas i flöde. Var noga med att kontrollera att rätt flöde
och rätt temperaturer är inställda.
Ventilera inte mer än nödvändigt, särskilt inte om värmeåtervinning saknas. Värmeåtervinning, där man med hjälp
av UV-ljus bryter ner alla fettpartiklar, kan installeras. På så
vis kan effektivare återvinning monteras in i fläktsystemet.
Värmen från kylkompressorer kan, när det är kallt ute,
användas till att förvärma tilluften.
Köksutrustning
Vid nyinvesteringar ska man alltid analysera hur den nya
utrustningen kommer att fungera i fastighetens energisystem och hur pass energieffektiv den är. En investering i
nyare utrustning ger i de flesta fall en sänkning av energiåtgången.

Mer information: www.energimyndigheten.se
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Närvarostyrd belysning är ytterligare en enkel åtgärd som
sänker elförbrukningen.
Kyl och frys
Värmen från kylkompressorerna kan, som tidigare nämnts,
användas till att förvärma tilluften, men också till förvärmning av tappvarmvattnet.
Det går även att använda sig av frikyla till kylrum förutsatt
att man planerar in det vid byte till modernare teknik.
Beteende
Planera arbetet på morgonen och tänk över vilken utrustning som skall användas under dagen. Slå inte på saker i
onödan eller allt för tidigt. Stäng alltid av utrustningen så
fort den inte längre skall användas.
Generellt
En huvudströmbrytare för köket är en billig men effektiv
investering. Den säkerställer att utrustning inte står på när
köket är obemannat och inte används.
En magnetventil för vatten som stänger när köket stängs är
en enkel åtgärd för att undvika droppande kranar. Denna
kopplas enklast till larmet i lokalen.

Foto: Skistar

NYCKELTAL

Utredningar har visat att nyckeltalet ”kWh per år och
stol” klart visar hur energiintensiv en restaurang är och
att det är en bra utgångspunkt för jämförelser.
Medeltal 1 362 kWh per stol
Max
2 814 kWh per stol*
Min
823 kWh per stol
*Det höga värdet visar att en djupare analys bör göras
då resultatet inte verkar rimligt, eller att det är något
som orsakar en extremt hög energianvändning.
I nationella sammanhang kan man även jämföra
i kWh per kvadratmeter.
Här ligger medeltalet för köksytan på 751 kWh/m2 och
för hela restaurangen inklusive matsal, kök och andra
utrymmen på 212 kWh/m2.
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Livsmedelsbutiker
Värme och kyla i samverkan
En livsmedelsbutik kräver både kyla och värme i
stort sett året runt. Frysar och kylar är de naturligt
största elförbrukarna. Därefter kommer belysning och
ventilation. Det ställs därför höga krav på att tekniken
samverkar och att systemen inte motverkar varandra.
Personalens beteende påverkar också energikostnaderna.
Att hela tiden bevaka och mäta är av största vikt om
man ska lyckas hålla nere energikostnaderna.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Under de perioder när lokalen behöver värmas upp är
det viktigt att ta tillvara och ta tillvara överskottsvärmen från kylaggregaten. På samma sätt måste man
undvika att tillföra värme när det finns ett kylbehov.
Detta sker enklast genom att integrera återvinningen
till ventilationsaggregaten. Till exempel kan man
använda värmen från kondensorerna till att förvärma
tilluften.
Frysrumsdörrar har ofta gamla lister och bristande
tätning. Enkelt åtgärdat!

alla öppningar, såväl kyl- och frysrum som dörrar och
fönster, i klimatskalet.
Nya kyldiskar och kylaggregat är alltid effektivare. Gör
en inventering av åldern på all teknik och lägg upp en
plan för när utbyten är lämpliga.
Att byta till ny energieffektiv belysning är ytterligare
en åtgärd som, med tanke på EU’s direktiv, bör genomföras inom kort.
Undvik att lämna kyl- och frysdiskar utan täckning
under icke öppettider.
Tänd endast den belysning som behövs och när den
behövs.
Låt ventilationen gå för fullt endast under öppettider.
En energibalansutredning ger svar på vad man kan
återvinna och vad lokalerna behöver i form av värme
och kyla.

Termografera isolerade utrymmen och utrymmen där
stora temperaturskillnader förekommer. Detta gäller

NYCKELTAL
Ett genomsnitt av olika el- och värmeförbrukare.
Total energi
Elanvändning
Belysning
El för uppvärmning

399 kWh/m2
310 kWh/m2
67 kWh/m2
12 kWh/m2

Ventilation
Livsmedelskyla
Fjärrkyla
Fjärrvärme

21 kWh/m2
145 kWh/m2
0,7 kWh/m2
56 kWh/m2

Mer information: www.energimyndigheten.se, www.lansstyrelsen.se/dalarna
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Allaktivitetshus
Mycket att göra ger mycket att tänka på
Allaktivitetshus inrymmer olika verksamheter och har
ofta komplexa system för klimat och drift. Butiker,
kontor, restaurang, bad och spa-anläggning med mera
kan rymmas under samma tak. För att anläggningen
ska kunna drivas energieffektivt ställs höga krav på
både systemdesign och driftpersonalens kunskaper.
Den inre klimatavskiljande konstruktionen är lika
viktig som det yttre klimatskalet och har en avgörande
betydelse för både funktion och energianvändning.
Hela byggnaden ska ses som ett system med ett antal
olika delsystem och komponenter som har direkt eller
indirekt påverkan helheten. Ju lägre grad av integration mellan delsystemen desto högre krav ställs på
personalens kunskaper. Personalens kompetens och
kunskapsnivå kan därför vara skillnaden mellan en väl
fungerande anläggning och en kostsam byggnad som
kräver ständiga och ofta akuta insatser.

Funktionsprovning är det
bästa sättet att upptäcka fel
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Utbilda personalen i hur byggnaden reagerar och
fungerar under olika årstider. Att förstå anläggningen
och kunna korrigera vid behov är av yttersta vikt då
de tekniska systemen sällan klarar av att anpassa sig till
extrema yttre förhållanden.
Funktionsprovning med tillhörande driftinstruktioner är
ett utmärkt sätt för driftpersonalen att få kunskap om hur
systemen samverkar, och ibland motverkar varandra. Om
detta inte gjorts redan bör det absolut göras innan anläggningens garantitid löper ut, så att rena konstruktionsfel fortfarande kan åtgärdas inom ramen för garantin.

Även om anläggningen är gammal är funktionsprovning det bästa sättet att upptäcka fel och brister samt
systemfel. Man kommer även att upptäcka komponenter som inte längre fungerar tillfredsställande eller
som, i värsta fall, helt slutat fungera.
När alla funktioner är kontrollerade och samtliga
komponenter fungerar som avsett kan man gå in och
se vad som kan förbättras. Systemsamverkan skall eftersträvas i så hög utsträckning som möjligt. Prioritera
utifrån funktion och ålder så att man hinner åtgärda
innan situationen blir akut. Väl planerade insatser
leder till en effektivare och bättre fungerande anläggning. Akuta reparationer däremot innebär oftast bara
högre kostnader.
Där ett badhus är integrerat i byggnaden måste
klimatskalet och även klimatavskärmande innerväggar ständigt kontrolleras genom mätning av ofrivilligt
läckage eller lufttrycksförändringar.
Tryckprovning som ständigt övervakar och larmar vid
fel är ett sätt att förebygga skada på anläggningen och
förhindra att den måste stängas med inkomstbortfall
som följd.
Att ständigt mäta och kontrollera via energimätare
gör att man kan upptäcka brister eller fel så fort som
möjligt.
Behovsstyr alltid om tekniken tillåter det (de flesta
anläggningar har förinställda värden som motsvarar
maximal belastning och utnyttjandegrad).
Sätt stoppfunktioner på allting som inte är rent
klimatuppehållande, så att inget står och drar energi
i onödan när anläggningen är stängd. Att glömma att
stänga av är vanligare än man tror.

Nyckeltal: Några direkta nyckeltal för allaktivitetshus finns inte och kan inte heller tas fram då de
har så varierande verksamhet och innehåll.
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Stugor och lägenheter
Gärna varmt och mysigt, men inte i tomma stugor
Värmen i många stugor och lägenheter på
skiddestinationer ges av enkla elradiatorer
som växelvis blir mycket heta eller kalla och
oftast har en så kallad bimetalltermostat
som med åren reglerar värmen allt sämre.
Genom att installera ett centralt, intelligent
värmestyrningssystem kan man göra stora
besparingar.
Ett centralt styrsystem övervakar värmen i
hela stugan/lägenheten och ersätter termostaterna i de enskilda radiatorerna. Det gör
det möjligt att ställa in olika temperaturer

Energiförbrukning

40 procent besparing
på tomma objekt
Vissa system kan styras via internet och/eller
mobiltelefonen. Dessa går att koppla till det cen-

Referens

Test

Skillnad

Besparing

kWh/dygn

kWh/dygn

kWh/dygn

%

Obokade stugor/lägenheter

84,4

49,6

34,8

41,2

Bokade stugor/lägenheter

92,0

74,6

17,4

18,9

Genomsnittlig besparing
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under olika tider på dygnet. Om ingen är
hemma under dagtid kan man till exempel
låta värmen gå ner någon grad. Med ett bra
styrsystem kan man ställa in olika temperaturer i olika delar av huset.
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trala bokningssystemet vilket gör att man kan
sänka temperaturen i de stugor som står tomma.
Ett omfattande test av fyra olika intelligenta
värmestyrningssystem som gjordes i norska
Trysil visade dessa kan ge en besparing på
cirka 40 procent på objekt som står tomma
och cirka 19 procent på uthyrda objekt (se
tabell).
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
•

Byt bimetalltermostat till en modern
elektronisk termostat

•

Installera ett centralt värmestyrningssystem

•

Installera ett intelligent värmestyrningssystem med energimätning som är anslutet
till bokningssystemet.

Belysning
Välj rätt, välj LED
Över hela världen byter man nu till LED som ljuskälla. Förutom att vara energieffektivt ger LED helt
andra möjligheter till spännande belysningslösningar
jämfört med gamla ljuskällor som glödlampor, lysrör
och halogenspottar. Inom handeln kan man till exempel exponera sina varor på ett betydligt mer effektivt
och attraktivt sätt. Allt pekar på att LED-armaturer
kommer att ta över även utomhus, även för att lysa
upp skidbackar.
ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV LJUSKÄLLA
•

Välj i första hand LED.

•

Ljuskällans effektivitet. Alla ljuskällor är märkta
med lumen/Watt.

•

Välj inte metallhalogen, en produkt som kommer
att fasas ut från marknaden.

Ljusbild
Tänk över vilken ljusbild som önskas på platsen för
den nya belysningen. Se till att så lite ljus som möjligt
sprids dit inget ljus behövs.
Inomhus gäller det att skapa en jämn ljusbild över
rummet. För detta krävs goda kunskaper. Ta hjälp.
Gör alltid en ljusberäkning för en ny anläggning så
att du kan se hur resultatet blir innan du installerar
belysningen.

Styrning
Det finns armaturer som kan
styras både i styrka och behov utifrån
dagsljusinsläpp, mänsklig närvaro och färgtemperatur.
Rätt ljusstyrka, färgåtergivning och färgtemperatur är
avgörande för en bra eller dåligt belyst arbetsmiljö.
Drift och underhåll
LED-tekniken är överlägsen i livslängd och förbrukar mindre än halva mängden energi jämfört med
traditionella ljuskällor. För belysning som är placerad
svåråtkomligt så är det extra viktigt att livslängden är
lång.
Färgtemperatur
Färgtemperaturen mäts i Kelvingrader (K) och påverkar hur bra vi ser och syns. 6 500 K är dagsljus.
1 800 K motsvarar skenet från ett stearinljus. Över
4 000 K är bra arbetsbelysning. Under 3 500 K är att
betrakta mera som stämningsbelysning.
Färgåtergivning
Färgåtergivningen anges i CRI eller RA-index. Ju
högre RA-värde desto bättre syns färgerna. Ett lysrör
kan endast återge tre färger med bra kvalitet.

Fakta:

LJUSBEGREPP
Lumen (lm) = ljusflöde
60 W glödlampa = 12 lm/W
LED = 100–150 lm/W (rekord
303 lm/W, RA > 85, 4 400 K)
Lysrör = 100 lm/W (exkl.
drivdonsförluster på ca 15 %
och armaturens konstruktion
minus 10–40 %)
Candela = En ljuskällas
intensitet (ljusstyrka)
Luminans = cd/m2
En lux = En lm/m2
Kelvin = Färgtemperatur

NYCKELTAL
Nyckeltal inomhus
för ny belysning

Nyckeltal utomhusbelysning

Kontor < 7 W/m2
Korridorer < 4 W/m2
Möteslokaler < 9 W/m2

Gatubelysning < 0,7 W/m2

CRI (Color Rendering Index)
eller RA-index (Rendering
Average) = Index för färgåtergivning
Högtrycksnatrium = RA
under 20, i stort sett ingen
färgåtergivning
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Energieffektivisering för
tekniska anläggningar/maskiner
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Liftar
Toppen är bättre än botten
Det är skillnad på liftar och liftar. Energiåtgången skiljer sig beroende på om det är en toppdriven lift, som
drar kabeln på den belastade sidan, eller en bottendriven, som drar den obelastade sidan. Den toppdrivna
liften kan nå 10–15 procent högre transportkapacitet
än en bottendriven lift, med ungefär samma energiåtgång.
Nackdelen med en toppdriven lift är att den är mer
krävande att installera. Dels måste el dras till toppen
och eventuellt måste man även anlägga en väg upp.
Å andra sidan kräver en bottendriven lift större kabel,
starkare fundament i basstationens torn och större
motorer och redskap. Detta gör att en toppdriven lift
ändå är det mest lönsamma alternativet på grund av
lägre driftskostnader under systemets livslängd.
FREKVENSFILTER
Ibland kan man få en reaktiv effekt, där en del av den
energi som tas från elnätet går till spillo. På skidorter
kan detta orsakas av stora likströmsmotorer som ofta
används för att driva kompressorer och pumpar för
snötillverkning. Genom att installera frekvensfilter kan
detta undvikas och energianvändningen i de flesta fall
minskas med cirka fem procent.

NÄTTAXOR OCH EFFEKTSTYRNING
Många orter har separata mätare och abonnemang
för större elektriska anläggningar. Om du har flera
anläggningar på samma mätare och abonnemang så
kan du minska det maximala effektuttaget genom att
starta dem i sekvens.
ENERGIEFFEKTIVA MOTORER
Att uppgradera till energieffektiva motorer är mycket
fördelaktigt för motorstorlekar från 1 till 20 kW som
går minst 4 000 timmar per år. Liftmotorer är mycket
större, oftast från 150 kW och uppåt, och för det
mesta redan energieffektiva.
UPPVÄRMNING AV LIFTHUS
Växellådor avger stora mängder värme som med
relativt enkla åtgärder kan återvinnas för att värma
lifthus, servicebyggnader, restauranger och garage för
pistmaskiner. Detta förutsätter förstås att de byggnader som skall värmas finns i direkt anslutning till
aktuella motorer och växellådor.
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Pistmaskiner
Möt kraven med GPS och ekolod
Pistmaskiner är stora energibovar och kända
för att orsaka stora utsläpp. De nya hårda
EU-kraven, hand i hand med ny teknik,
syftar till att ändra på det. Lägg där till en
skopa ökad medvetenhet bland personalen
och skillnaden kan bli dramatisk.
MYNDIGHETSKRAV OCH TEKNISK
UTVECKLING
EU har nyligen skärpt utsläppskraven för
pistmaskiner. Den nya standarden Euromot
III B (eller Tier 4i i Nordamerika), som
infördes under 2011, innebär en halvering
av kvävgasutsläppen och en nittioprocentig
minskning av de fina partikelutsläppen jämfört med Euromot III A (och Tier 3). För att
uppfylla kraven sprutas AdBlue , en vätska
som omvandlar kväveoxid till ofarligt vatten
och kväve, in i avgaserna.
Med införandet av Euromot stadium IV
(eller Tier 4 final) under 2014 kommer
dessa krav att bli ännu hårdare.
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De största tillverkarna av pistmaskiner, Kässbohrer och Prinoth, arbetar kontinuerligt
med att uppfylla gällande och framtida krav
på dieselmotorer och är samtidigt på gång
med diesel/el-hybridlösningar, som kraftigt
minskar utsläppen.

Hårdare utsläppskrav
på pistmaskiner
TEKNISKT UNDERHÅLL
Skidanläggningarna i GREEN 2020 har tillsammans cirka 30 stycken pistmaskiner och
har ett nära samarbete med leverantörerna
genom ett omfattande underhållsprogram.
God uppföljning av serviceintervaller och
optimering av utbytesprogram är viktigt.
Det åligger alla att övervaka bränsleförbrukningen kontinuerligt för att upptäcka
avvikelser så tidigt som möjligt.

VÄGVAL OCH KÖRSTIL
Även om myndighetskrav och teknisk
utveckling bidrar till att minska bränsleförbrukning och utsläpp så finns det också
andra saker att tänka på. En mycket viktig
faktor är maskinförarens körstil, kompetens
och erfarenhet. Leverantörerna tillhandahåller utbildning som är viktig att utnyttja maximalt. Upplägg och planering av körmönster,
genom GPS-spårning, samt optimering av
snödjup är andra bra åtgärder.
REKOMMENDATIONER
Det är viktigt att pistmaskinförarna får en
grundlig utbildning i hur maskinerna körs
så effektivt och bränslesnålt som möjligt. En
bra idé är att uppmuntra till ett tävlingstänk
mellan förarna, där den som kör mest bränslesnålt premieras.

Foto: Skistar

Snösystem
AUTOMATISERAT SNÖSYSTEM
Utvecklingen går mot allt mer automatiserade snösystem, framför allt när det handlar om att på kort
tid, så fort väderleken är rätt, snötäcka stora ytor.
Ett automatiserat system anpassar sig efter temperatursvängningar och ger ett optimalt utnyttjande av
snökanonerna.
Snökvaliteten är lättare att kontrollera när hela processen ständigt övervakas och justeras. All väderinformation tas in via väderstationer i direkt anknytning till
backarna. Detta innebär betydligt snabbare uppstart
jämfört med ett manuellt system. Kommunikationen
mellan alla komponenter sker enklast via radioteknik
och GPS-positionering. All information samlas i ett
överordnat system som sedan styr varje komponent
enligt förinställda värden och parametrar.

MANUELLT SNÖSYSTEM
Det manuella systemet kräver personell insats. Pumpar
och kompressorer måste startas, vatten och luftslangar
kopplas. Under snöproduktion måste systemet övervakas och justeras beroende på väderlek. Detta kräver
tillsyn av utbildad personal, särskilt när väderleken ligger nära gränsen för när det är möjligt att tillverka snö.
Efter körning skall systemet dräneras och slangar
kopplas loss så att kanonerna inte fryser sönder.
Manuell snötillverkning kräver konstant koll på väder,
vattenmängd, luftmängd och snökvalitet. För optimal
snötillverkning krävs också mycket god kommunikation mellan all inblandad personal.
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Snökanoner
Snökrig med kanoner och lansar
Att producera snö med snökanon är en energi- och effektkrävande process som dessutom
ska utföras under en årstid när elpriserna är
höga. Samtliga större anläggningar har sedan
länge producerat kanonsnö och, för att hålla
en så hög servicenivå som möjligt, har även
mindre anläggningar och skidspår börjat
göra det. Skidåkarnas krav på snö har ökat,
samtidigt som vädret är nyckfullt och inte
tillförlitligt.
Det finns några olika typer av maskiner för
snötillverkning. Högtryckskanoner, lansar
och fläktkanoner.
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De förstnämnda börjar dock gå ur tiden.
Fläktkanoner, eller lågtryckskanoner, fungerar så att en fläkt blåser in komprimerad
luft i en tunna där det blandas med vatten
till snö. Fläktkanonens lägre investeringskostnad har gjort att den är vanligt förekommande. Utvecklingen går ständigt framåt
mot effektivare maskiner.
Lansar, som är en senare utvecklad metod,
arbetar med blandningsmunstycken där
vatten och luft komprimeras, blandas och

bildar snö i samband med utblåset.
Lansarna utvecklas hela tiden och finns
i olika utföranden och höjder.
Med rätt förutsättningar kan man göra
kanonsnö redan nära 0°C, men då krävs
kallt vatten och låg luftfuktighet (RH). Vid
vilken temperatur man startar tillverkningen
är också en fråga om vilken snökvalitet
man önskar. Oftast är en grund med snö
innehållande fast kopplade kristaller, nästan
is-droppar, en hållbar botten som klarar
långa perioder av varmt väder.

Kompressoranläggningen kräver en lika stor kylmängd
som den drar i elenergi. Här kan man återvinna en
hög grad av den värme som produceras till exempel till
närliggande byggnader. Att kyla med vatten som sedan
pumpas ut bör man undvika så långt som möjligt.

Nya, modernare maskiner
använder mindre vatten
Påhängskompressorer till lansarna kan annars vara ett
billigare alternativ till en större kompressoranläggning.
Metoden har inte riktigt samma kapacitet i mängden
tillverkad snö per timme, men räknat i kWh per producerad kubikmeter snö är den effektivare.
Fläktkanonerna har visat sig vara varierande i både
kapacitet och elförbrukning. En gammal fläktkanon
drar stora mängder el i förhållande till den mängd snö
som produceras, ända upp till fyra gånger mer än en
ny kanon.

Foto: Skistar

Mängden vatten som krävs för att göra snö varierar.
Om man ligger nära gränsen för hur mycket vatten
man får ta ut kan det vara idé att investera i modernare, effektivare maskiner, som använder mindre vatten.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Det mest energieffektiva är en fast installerad anläggning med lansar som kontrollerat tillverkar snö. Det
kräver dock investeringar i kompressorer för både
vatten och luft samtidigt som ett fast rörsystem måste
byggas. Kompressoranläggningen behöver också en
separat byggnad med goda ljuddämpande egenskaper,
vilket ytterligare ökar kostnaderna på kort sikt.

Vattentryck och lufttryck till snökanonen varierar
också. Elförbrukningen ökar gånger tre om man
dubblar trycket. Det bästa är att prova sig fram för
att se hur lågt tryck man ha samtidigt som man håller
snöproduktionen på en bra nivå.
Väderförhållanden har stor betydelse för snöproduktionen, först och främst temperaturen förstås, men
även luftfuktighet och vind har stor betydelse. Det
är stora skillnader i produktionskapacitet per timme
beroende på om det är låg eller hög luftfuktighet.
Snö bildas när vatten fryser till kristaller som fastnar
på mikrober i luften eller i vattnet, främst kiselmikrober. Utan dessa mikrober kan inte snöflingor skapas
och is bildas istället som homogena droppar. Att
försöka tillverka snö av renat vatten är därför direkt
olämpligt.
Kunskaper och erfarenhet hos personalen är väldigt
avgörande för en effektiv snötillverkning. Deras
kompetens kan göra stor skillnad på kostnaden för
snöproduktionen. Erfaren personal vet när det går och
inte går att köra snökanonerna.

NYCKELTAL
Fläktkanoner

Lansar

0,97 – 4,3 kWh per m snö
15 – 34 m3 snö per timme
3

0,58 – 0,72 kWh per m3 snö
13 – 22 m3 snö per timme
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Belysning i skidbackar
Mindre ljus ger bättre seende
ÅTGÄRDSFÖRSLAG

•

Var noga med att beräkna belysningen utifrån
topografin och ojämnheter i marken.

•

Satsa endast på LED-belysning. Tillverkningen
av metallhalogen kommer att upphöra.

•

Höjden på stolpar bör vara cirka 15 meter
från marken till armaturen.

•

Avstånden mellan stolparna bör inte
överstiga 45 meter.

•

Armaturerna skall vara riktade rakt ut och nedåt.
Inte uppåt i backen.

•

•

De enskilda armaturerna skall sprida ljuset asymmetriskt, vilket sammantaget ger en jämn ljusbild backen.

Metallhalogen tappar effekten med
10% redan efter 1500 timmar

•

•

Jämnheten är viktig eftersom ett fåtal starkt belysta ytor
i nedfarten gör det svårare att se mellan dessa.

Metallhalogen behöver 1,5 ggr mera lux
än LED för att vi ska se bra

•

•

Ta med i beräkningen att när all snö är på plats kan
marknivån ligga en meter över den första beräkningen
vilket påverkar ljusbilden. Gör därför en simulering
även på en meter lägre stolphöjd.

För högtrycksnatrium är siffran
2,5 ggr högre lux än LED

•

Metallhalogen på 1000 W drar
1083W + drivdon

ATT TÄNKA PÅ

NYCKELTAL
0,7 – 0,9 W per kvadratmeter bör inte
överstigas i en backe där tävling inte skall
bedrivas.
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Optimala luxtal:
Medelbelysningsstyrka:
ca 26 lux
Lägsta belysningsstyrka: ca 11 lux
Största belysningsstyrka: ca 44 lux
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Foto: Länsstyrelsen

Belysning av längdskidspår
Ännu ljusare med minskad effekt
Det finns drygt 1 700 elljusspår i Sverige.
De flesta av dessa använder kvicksilverbelysning som måste bytas ut senast 2015.
Några få är belysta med högtrycksnatrium,
en teknik som sannolikt också kommer att
förbjudas inom några år.

Kostnaden för den gamla typen av belysning
är cirka tio kronor per åkare och varv i en
femkilometersslinga. Med modern teknik
kan man komma ner i åtta öre per skidåkare
och varv, där lamporna har en teoretisk
livslängd på 100 år.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Gör en ljusberäkning med luxmätare utifrån
befintligt stolpavstånd och stolphöjd där
målet skall vara att ha så liten skillnad som
möjligt mellan de ljusaste och mörkaste
partierna.

Alla nya ljuskällor är idag av LED-typ. Dessa
innehåller inget kvicksilver och har en betydligt längre livslängd och ett högre ljusutbyte
än traditionella ljuskällor.

Ett fenomen som är vanligt i elljusspår är
mesopisk adaption. Det uppstår när ljuset
är så starkt och koncentrerat rakt under
ljuskällan att ögat blir bländat och uppfattar utrymmet mellan stolparna som svart.
Detta kan undvikas med bra planering, bra
armaturer och modern belysningsteknik,
samtidigt som effekten halveras.

Gör en LCC-kalkyl där de olika armaturleverantörerna jämförs. Ta hänsyn till utbyteskostnader och serviceintervall. Kalkylera
med en avskrivningstid på 25 till 30 år.

Det är inte ovanligt att livslängden är 50 000
timmar och ända upp till 100 000 timmar
hos vissa fabrikanter.

NYCKELTAL
Resultatet av ljusberäkningen bör ligga i närheten av:
Medelbelysningsstyrka: ca 9.2 lux
Lägsta belysningsstyrka: ca 2.6 lux
Största belysningsstyrka: ca 21 lux
Man bör samtidigt inte överstiga 0,16 W/m2
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Husvagnscampingar
Betalande gäster är sparsamma gäster
Campingplatser med eluttag är idag självklara inslag
på många skidanläggningar. Att effektivisera elförbrukningen kan tyckas svårt, men går att genomföra med
större resultat än man kan tro. Om gästerna betalar för
sin egen elkonsumtion blir resultatet nästan alltid att
de gör allt för att hålla nere utgifterna.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Elmätare på varje eluttag är grundläggande.
Tipsa gästerna om hur de kan minska sin förbrukning, till exempel genom att sänka eller helt stänga av
värmen i sin husvagn/husbil, särskilt under tider när
de inte är på plats.

Om gästerna ges möjlighet att själv kunna styra värmen och kontrollera sin elförbrukning, till exempel via
internet, så ökar medvetenheten samtidigt som hela
anläggningens energiåtgång minskar.
MOTORVÄRMARE
Motorvärmare kan idag styras på både utomhustemperatur och via internetuppkoppling. Välj att installera behovsstyrda motorvärmare, som inte går hela
dagarna, när befintliga värmare byts ut.
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Energieffektivisering
för transporter

Kommunikationer
Bilen ska inte vara det enda alternativet
Gästens resa börjar och slutar hemma. På destinationen vill man ha en behaglig och bekymmersfri tillvaro.
Allt handlar om att underlätta för gästen att göra
miljöriktiga val. Goda vanor skapas genom tillgänglighet och enkelhet.
På de flesta skidanläggningar använder gästerna egen
bil för att transportera sig till och från boendet. Det
gäller inte minst för stugbyar. För att ändra på, eller
erbjuda ett alternativ till detta, krävs en väl genomtänkt infrastruktur med olika transportmedel och täta
turer inom hela anläggningen.
Kommunikationerna kan skötas med större eller
mindre bussar, eller taxi, men man kan också erbjuda
gästerna att hyra miljövänliga bilar, eller kanske enklare transportmedel som sparkar.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Först behöver man ta reda på ett par saker. Hur transporterar gästerna sig under vistelsen? Hur ser deras
rörelsemönster ut?

Låt servicen ingå i priset
för skidskolan
Se till att upprätta busslinjer inom området, utifrån de
behov som identifierats. Börja med de mest trafikerade
sträckorna, vid de mest trafikerade tidpunkterna och
utöka efterhand.
Ta fram en app till mobilen som visar var man är, närmaste
hållplats och turlista. Appen kan vara ett enkelt hjälpmedel
för gästerna att planera sina transporter på plats.

I appen kan man
också lägga till ett bokningssystem
för transport med minibuss eller mindre fordon,
samt prisinformation. Transporterna kan skötas av
olika aktörer. Det ger valfrihet utan att det behöver
vara fel ur miljöperspektiv.
Att som förälder kunna lämna barnen vid bussen när
de ska till skidskolan och veta att en värd tar hand
om dem hela vägen är också något som kan förenkla
tillvaron. Låt servicen ingå i priset för skidskolan.
Försök få till ett samarbete mellan olika transportaktörer på destinationen. Varor och gäster transporteras
varje dag runt anläggningarna. Här finns säkert stora
möjligheter till effektivisering och samordning, med
stora miljövinster som bonus.
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Ecodriving
Spara pengar med gaspedalen
Hur kör du, egentligen? Faktum är att de flesta
bilförare med några enkla knep kan få ner bränsleförbrukningen 10–20 procent. Tekniken kallas Ecodriving (eller sparsam körning) och är framtagen för att
minska bilismens miljöpåverkan, men har även mer
direkta fördelar som minskade bränslekostnader och
minskat slitage på bilen.
Grundprinciperna för Ecodriving kan användas på
såväl personbilar, lastbilar som arbetsmaskiner. För
arbetsmaskiner kan besparingen ibland bli så stor
som 30 procent, under förutsättning att man arbetar
metodiskt med mätning och uppföljning.
Några av sakerna att tänka på är att använda så hög
växel som möjligt, inte gasa i onödan, undvika stopp,
använda motorbromsen och att hålla blicken högt och
planera körningen.

hålla hastighetsgränserna samt att ta bort takräcke och
takbox när de inte behövs.
Transportera inte omkring saker som inte behövs. ”Bra
att ha” kan kosta mycket pengar och beror oftast på
bristande planering.
Körsträckorna kan ofta minskas avsevärt genom att
man planerar dagens arbete på morgonen.
Dessa enkla åtgärder kan spara tiotusentals kronor för
yrkesförare. För ett åkeri kan det handla om miljoner.
Och då har vi inte ens nämnt miljövinsterna.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG OCH TÄVLINGAR
Utbilda anställda i Ecodriving. En bra idé är att
uppmuntra till ett tävlingstänk mellan förarna, där
den som kör mest bränslesnålt premieras.

Ytterligare några enkla åtgärder som kan spara tusenlappar per år är köra med rätt lufttryck i däcken,

NYCKELTAL
Bränslebesparing med Ecodriving
Personbil: 10–20 % beroende på biltyp, bilålder och tidigare körstil
Arbetsmaskiner: 10–30 %
Pistmaskin: ca 10 %
Läs mer under Pistmaskiner.
Mer information: www.trafikverket.se
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Foto: Skistar

Energieffektivisering
för personalen

Foto: Skistar

Den engagerade personalen
Ledningsfokus och kompetensutveckling
hänger ihop. Varje företagsledare med ambitioner är beroende av kompetent personal
som ges utrymme att växa och utvecklas i
takt med företaget. Det gäller inte minst
i ett företag där det finns en vilja till ökat
miljötänk. Alla anställda bör känna till och
ha samma syn på övergripande mål och
ambitioner.
EFFEKTIVT LEDARSKAP
Att sätta upp ambitiösa mål på energi- och
miljöområdet kan vara en mycket god investering, om de genomsyrar hela verksamheten
och kommuniceras rätt, så att man får med
sig både personal och gäster.

•

Tillsätta personal och ekonomiska resurser

•

Delegera ansvar, ge befogenheter och följa
upp resultaten

•

Uppmuntra och visa uppskattning

•

Utbilda personalen och se till att alla har
samma mål och är medvetna om vilka
resurser som är tilldelade

KOMPETENS
På en välskött skidort, med höga miljömål
och ambitioner att spara energi, krävs hög
kompetens inom alla verksamhetsområden.
För att kompetensen ska öka krävs stimulans
och utveckling.
•

utbildning.
•

Se till att ledningens positiva attityd till
energi- och miljömålen smittar av sig på de
anställda.

•

Uppmuntra erfarenhetsutbyte, både mellan
medarbetare och andra orter.

Saker som ledningen bör göra:
•

Fatta beslut om att kontinuerligt effektivisera
och minska energianvändningen

•

Hitta rätt ambitionsnivå och sätta kloka mål

Se till att all personal har rätt kunskaper och

REKOMMENDATIONER
Se till att kunskap och erfarenheter förs
vidare från nyckelpersoner inom alla delar av
verksamheten till andra anställda.

Uppmuntra anställda att
komma med egna idéer
Tilldela ansvarsområden. Anställda som ges
ansvar och befogenheter växer.
Sakkunskap och rätt attityd ger en trygghet
som varje anställd bär med sig och förmedlar
till både kunder och medarbetare.
Personalens nyfikenhet och viljan att ständigt utvecklas är nyckeln till ett framgångsrikt miljöarbete. Uppmuntra anställda att ta
egna initiativ och att bidra med egna idéer.
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Kontaktuppgifter
samt mer information och alla rapporter som är
framtagna inom projektet:

LÄNSSTYRELSEN DALARNA
Åsgatan 38
S-791 84 Falun
www.lansstyrelsen.se/dalarna
www.energiintelligent.se

TRYSIL KOMMUNE
Postboks 200
N- 2421 Trysil
www.trysil.kommune.no

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

