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Sedan 1995 har Landstinget Västernorrland konsekvent arbetat med att minska energianvändningen,
särskilt elenergianvändningen. Strategin har varit
att varje åtgärd ska halvera energibehovet, det vill
säga en effektivisering med 50 procent, Faktor 2.
Resultaten efter tio år är långt bättre än vad någon
kunde ana. Målet, Faktor 2, har inte bara nåtts utan
också i de ﬂesta fall överträffats. Därmed har ett
stort steg tagits mot ett hållbart landsting.
• 10 års erfarenhet
• 100 miljoner kronor i investeringar
• 50 % lägre totalt CO 2-utsläpp*

* Prognos 2010

Allt börjar med en vilja att förändra
I början av 1990-talet ökade både energianvändningen och kostnaderna för Landstinget
Västernorrland. Därmed ökade även koldioxidutsläppen. Redan då fanns en insikt om
att energipriserna skulle komma att öka,
då energitillgångar är ändliga resurser. Att
minska Landstingets energianvändning skulle
alltså innebära stora vinster för både miljön
och ekonomin.
Strategin blev att alla åtgärder som sattes in
skulle vara långsiktigt hållbara och lönsamma.
Den bästa och mest effektiva tekniken, BAT
(Best Available Technology), skulle användas.
Det innebär i regel en större investering, som
dock på sikt är lönsam. Störst fokus sattes på
att reducera elanvändningen eftersom det ger
den största miljöeffekten. För varje minskad

kWh el kan mängden fossila bränslen minska
med tre kWh.
Varje åtgärd skulle minska energiåtgången
med 50 procent, Faktor 2. Målet sågs i det läget som en vision att sträva emot, något som
kanske inte var möjligt att uppnå.
Nu, drygt tio år senare, har målet inte bara
uppnåtts utan också överträffats.
Genom att kyla ett av sjukhusen med hjälp av
snö minskade elbehovet för kylningen med
hela 90 procent, Faktor 10. När armaturer
ersattes och belysningen styrdes minskade
elbehovet i de åtgärdade sektionerna med 67
procent, Faktor 3. Även ventilationsutrustning
samt berg- och älvkyla har installerats med
mycket gott resultat. Läs mer om våra åtgärder på följande sidor.

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND
Verksamhet:
■ Hälso- och sjukvård
■ Folktandvård
■ Regional utveckling

3 sjukhus, 36 vårdcentraler och 32 ambulanser
28 kliniker, 8 kliniker med specialisttandvård och 5 tandtekniska
laboratorier
kultur, utbildning, forskning och tillväxt

Landstinget Västernorrland har ungefär 8 100 anställda och är därmed länets största arbetsgivare. 82 procent av de anställda arbetar inom hälso- och sjukvård. Över 80 procent av de
anställda är kvinnor.
Utsikt över Styrnäs, Sollefteå

Sollefteå sjukhus kyls sedan i
mitten av 1990-talet med vatten från
den närliggande Ångermanälven.

Örnsköldsviks sjukhus kommer under sommaren 2007 att
anslutas till havskyla från Örnsköldsviksfjärden.

Kyla från luft, snö, älv, berg och hav
Under de senaste tio åren har Landstinget
Västernorrland konsekvent ersatt kylmaskiner med andra lösningar och därmed har
användningen av växthuspåverkande köldmedier reducerats kraftigt.
I Sollefteå sjukhus, som ligger alldeles
intill Ångermanälven, har älvkyla installerats.
Vattnet i älven håller sommartid som högst en
temperatur på +14 grader Celsius. Ännu bättre
el-reducering fås i kanslibyggnaden i Härnösand med bergkyla.
I Örnsköldsviks sjukhus planeras en
installation av havskyla (+6 grader). Två av

sjukhusen använder dessutom utomhusluft
under vintern för att kyla servrar och annan
utrustning.
Den mest elenergieffektiva kylanläggningen
ﬁnns i Sundsvall, där vinterns snö (+2 grader)
används för komfortkyla, kylning av servrar,
kyl- och frysrumskylare samt medicinsk
utrustning.

SNÖKYLA
Metoden är både gammal och beprövad och kan
användas överallt där snö ﬁnns eller kan tillverkas.

Snö ger kyla i Sundsvalls sjukhus

Snöbassängen är stor som en fotbollsplan. På våren täcks
snölagret med 20 centimeter träﬂis.

Snökylan vid Sundsvalls sjukhus är Landstinget Västernorrlands hittills mest uppmärksammade projekt när det gäller energieffektiviseringar. Anläggningen, som invigdes år 2000,
är den första i sitt slag i världen. Metoden är
egentligen mycket enkel. Under vintern lagras
snö som sedan smälts under sommaren.
Smältvattnet används för att kyla luften, apparater med mera i sjukhuset under framför

allt sommarhalvåret. Metoden är gammal och
beprövad och kan användas överallt där snö
ﬁnns eller kan tillverkas.
Själva anläggningen består av en bassäng,
stor som en fotbollsplan. Där tippas snö som
forslats bort från gator och parkeringar, totalt
cirka 40 000 kubikmeter om året. Under våren
täcks snön med två decimeter träﬂis. I sjukhusets kylsystem värmeväxlas smältvattnet, som

är +2 grader Celsius. Det uppvärmda vattnet
leds tillbaka för att smälta ytterligare snö.
Snöfattiga vintrar används snökanoner
för att tillverka snö. Trots det blir elförbrukningen mycket lägre än med en konventionell
kylanläggning.
Det ﬁnns tre stora vinster med snökylan.
Användningen av köldmedier är noll och

Ungefär 40 000 kubikmeter snö bildar
ett lager som blir cirka sex meter högt.

elförbrukningen har minskat mycket kraftigt.
Tidigare var behovet 500 MWh per år. Med snökylan behövs endast 50 MWh för pumpar och
snökanoner. Det ger en reduktion av elbehovet
med 90 procent, Faktor 10.
Den tredje vinsten är att förorenad snö
renas. Kvar blir 25 kubikmeter som skickas till
deponi.

Belysning, ventilation och värme
Färre armaturer - bättre ljus
Att byta belysning är en relativt enkel åtgärd
som ger stora effekter. Av Landstingets totalt
60 000 armaturer, har hittills 12 000 monterats
ned. De har ersatts med endast 8 000 nya,
eftersom den nya tekniken med T5-lysrör och
bättre reﬂektorer ger ett bättre ljusutbyte.
Under 2007 kommer ytterligare 800 gamla
armaturer att ersättas med nya.
Närvaro- och behovsstyrning är viktigt. Nattetid är endast en del av armaturerna påslagna.
På vissa ställen, till exempel i parkeringsgaraget, har lokalerna delats upp i sektioner med

1. Solfångare på Ånge Vårdcentral
2. Solceller på Länsmuseet Västernorrland i Härnösand
3. Pellets ersätter olja och el
utanför fjärrvärmenäten
4. Korridor på Sundsvalls sjukhus.
Belysningen styrs av dagsljus,
närvaro och tid
5. Pelletspanna på Hola folkhögskola
6. T5-lysrör och bättre reﬂektorer
ger ett bättre ljusutbyte

närvarostyrning.
De nya belysningsinstallationerna behöver
bara en tredjedel så mycket el, Faktor 3.
Elförbrukningen i de åtgärdade områdena har
gått ner från 6 GWh till 1,8. Elkostnaden har
under samma tid minskat, trots att elpriset
har fördubblats.

Modern ventilation
Ventilationen i sjukhus och byggnader har moderniserats efter hand. Den nya utrustningen
är frekvensstyrd och mycket ﬂexibel. Luftﬂödet kan regleras effektivt och anpassas efter

verksamheten under dagar, nätter och helger
genom datoriserad tidstyrning.
I de områden som åtgärdats har energiförbrukningen för ventilationen halverats, från 5
GWh till 2,6, Faktor 2.

All olja bort
När det gäller uppvärmningen byts olje- och
elpannor ut mot i första hand fjärrvärme.
Utanför fjärrvärmenäten installeras pelletspannor och solfångare. Under 2008 kommer
all olja för uppvärmning att vara borta från
Landstingets fastigheter. Åtgärderna innebär
inte bara minskade uppvärmningskostnader
utan också stora vinster för miljön.

En av Landstingets etanoldrivna bilar.
2010 ska samtliga 370 personbilar vara
miljöbilar.

Bara miljöbilar 2010
Transporter står för en betydande del av
Landstingets utsläpp av koldioxid och andra
växthusgaser. Målsättningen är att landstingets bidrag till växthuseffekten från transporter
skall minska. Det innebär bland annat att antalet ﬂygresor ska minska, till förmån för tåg.
Tjänsteresor med bil ska också effektiviseras.
Landstingets bilpark består av bland annat cirka 370 personbilar. 2006 var 25 procent av dem
etanoldrivna. Landstingsstyrelsen har beslutat
att samtliga personbilar skall vara miljöbilar
år 2010.

Andra åtgärder för att effektivisera bilresorna
är till exempel utbildning i sparsam körning.
Samtliga ambulansförare och andra medarbetare som använder bilen i sitt dagliga arbete
har fått sådan utbildning. De ﬂesta av Landstingets bilar ingår i bilpooler och försök pågår
med gemensamma bokningssystem. Detta för
att nyttja bilarna mer effektivt och öka samåkningen när det är möjligt. Videokonferenssystem och IT-lösningar används också allt mer
för att ersätta resor. Det har visat sig spara
både miljö, kostnader och arbetstid.

Viljan att förändra är viktigare än någonsin
1995 startade Landstinget Västernorrland arbetet med att effektivisera energianvändningen.
Faktor 2-begreppet, som då sågs som en vision,
har visat sig vara en hållbar strategi. 1995-2005
investerades 100 miljoner kronor i energieffektiva åtgärder. Fram till 2010 kommer ytterligare
50 miljoner kronor att investeras.*

Förväntade resultat 1995-2010:
• 80 % av all kompressorkyla har ersatts
med kyla från luft, snö, älv, berg och hav
• 30 % lägre totalt elbehov
• 30 % lägre totalt energibehov för uppvärmning
• 50 % lägre totalt CO2-utsläpp
• 34 miljoner kronor mindre i årliga
energikostnader**

För Landstinget Västernorrland är resultaten
mycket positiva. Förhoppningen är att andra
kan inspireras och dra nytta av erfarenheterna. Att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser är nödvändigt för att kunna
möta det klimathot som världen står inför. Exemplen från Landstinget Västernorrland visar
att Faktor 2-begreppet inte är någon vision
utan fullt möjligt att både nå och överträffa.
* av de totala investeringarna har 30 Mkr erhållits i bidrag från
Naturvårdsverket, 15 Mkr från Boverket, 3 Mkr från Energimyndigheten och 2 Mkr från EU
** jämfört med om inga energieffektiviseringar hade gjorts

CO 2 utsläpp 1995-2010

Mer information ﬁnns på www.lvn.se/energyfactor2

