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Sammanfattning

Det här är en kortfattad redovisning av det klimatinvesteringsprogram som Landstinget Västernorrland 
har bedrivit under tiden 2005-2008. Under programtiden har energieffektiva åtgärder gjorts inom flera 
områden som redovisas var för sig. Arbetet fortsätter även efter 2008 och de mål som satts upp gäller 
ända fram till 2010.

Bakgrund
Sedan 1995 har landstinget konsekvent arbetat med att minska energianvändningen, särskilt 
elenergianvändningen. Strategin har varit att vid varje åtgärd minska energiåtgången med 50 procent, 
faktor 2. Målet har både nåtts och överträffats i de åtgärder som gjorts under åren. När snökyla ersatte 
kylmaskiner vid Sundsvalls sjukhus reducerades elförbrukningen med 90 procent, faktor 10. Även 
belysnings- och ventilationsåtgärder har minskat energiförbrukningen med 50 procent eller mer.
En annan strategi har varit att fasa ut miljöfarliga köldmedier till förmån för frikyla. Förutom snökylan 
vid Sundsvalls sjukhus har havskyla, älvkyla och bergkyla installerats på olika ställen.
En tredje strategi har varit att fasa ut alla fossila bränslen till förmån för förnybara energikällor. 
Oljepannor och direktverkande el har konsekvent ersatts med fjärrvärme, pelletspannor och i viss mån 
solenergi.
Under programperioden 2005-2008 har strategin fullföljts
 
Åtgärder
Under programperioden har följande åtgärder gjorts:
Effektiv belysning (läs mer på sid 4)
Eleffektiv ventilation (läs mer på sid 6)
Snökyla (läs mer på sid 8) 
Pellets och solenergi (läs mer på sid 10)
Kunskapsspridning (läs mer på sid 11)

Åtgärderna ger inte bara positiva effekter på miljön utan också ekonomiska besparingar av 
stora mått. 2010 beräknas den årliga besparingen till 40 miljoner kronor, jämfört med om inga 
energieffektiviseringar hade gjorts.

Mål för perioden 1995-2010:

Elanvändningen reduceras med 30%

Energibehovet för uppvärmning reduceras med 30%

Allt fossilt bränsle ersätts med förnybar energi

80% av all kompressorkyla ersätts av frikyla

Koldioxidutsläppen minskas med 50%

Resultat till och med 2008:

Har reducerats med 30%

Har reducerats med 35%

Har ersatts med förnybar energi

75% har ersatts av frikyla

Har minskat med mer än 50%
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CO 2 utsläpp 1995-2010
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Effektiv belysning

Sedan 1995 har Landstingsfastigheter systematiskt 
arbetat för att minska elanvändningen för belysning. 
Det arbetet har fortsatt under programperioden. 
Huvudsakligen sker det genom att byta ut gammal 
utrustning mot ljus- och eleffektiv belysning samt att 
införa olika typer av styrning av belysningen.

Mål - resultat
Målet var att reducera den årliga elanvändningen 
med i genomsnitt 65 procent. Målet nåddes med 
råge. Elanvändningen har i de åtgärdade lokalerna i 
genomsnitt minskat med 72 procent, motsvarande 
1 100 MWh per år. Det motsvarar i sin tur en 
minskning av koldioxidutsläppen med 800 ton per år. 
Investeringskostnaden har uppgått till 14,2 miljoner 
kronor. 
 
Konkreta åtgärder
Nya belysningsanläggningar har installerats i olika 
lokaler vid Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus, 
Härnösands sjukhem samt kansliet i Härnösand. 
Det handlar om många typer av lokaler, till 
exempel väntrum, vårdrum, korridorer, trapphus, 
konferensrum, restaurang, kontor, omklädningsrum, 
WC och förråd. Beroende på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs i lokalerna och vilken typ 
av lokal och rum det gäller har olika tekniklösningar 
valts. 
I samtliga lokaler har befintliga armaturer ersatts 
med ljus- och eleffektiva armaturer med T5 lysrör. 
Antalet armaturer har också kunnat minskas 
med 510 stycken. Teknikbytet har i sig reducerat 
elanvändningen väsentligt. Därtill är armaturerna 
bestyckade med reglerbara högfrekvensdon (HF-
don), som beroende av lokalens förutsättningar 
styrs av närvaro, ljus, ljud eller tid. I ett trapphus 
kan belysningen till exempel styras av det naturliga, 
omgivande ljuset medan ett kontor eller förråd 
lämpar sig för närvarostyrning.
 
Framtid
En standard för belysningsåtgärder har arbetats fram 
under programperioden och kommer att gälla i 
alla framtida projekt. Till exempel ska HF-T5 rör 
användas i alla nya belysningsarmaturer och olika 
typer av styrning ska användas för att optimera 
elanvändningen.

Några aNdra fördelar:
•	 Längre	livslängd	på	lysrör
•	 Svagare	magnetfält
•	 Minskat	kylbehov
•	 Högre	personsäkerhet	genom	bättre
	 kapsling	i	centraler	och	elskåp
•	 Minskat	flimmer
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Ny belysningsstyrning på kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus.

Korridor, Sundsvalls sjukhus.
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Eleffektiv ventilation

Sedan 1995 har Landstingsfastigheter systematiskt 
arbetat med att reducera el- och värmeanvändningen 
för ventilation av landstingets lokaler. Det arbetet 
har fortsatt under programperioden och el- och 
värmeeffektiv ventilation har installerats i lokaler på 
totalt 31 500 kvadratmeter.
 
Mål - resultat
Målet var att reducera elbehovet med 45 procent och 
värmebehovet till ventilationsluften med 35 procent.
Målet för värmeförbrukningen överträffades rejält 
medan målet för elförbrukningen i stort sett nåddes. 
Värmeförbrukningen har minskat med 65 procent, 
motsvarande 3 829 MWh per år. Elförbrukningen 
har reducerats med 43 procent, motsvarande 
383 MWh per år. Sammantaget har det medfört 
minskade koldioxidutsläpp med totalt 800 ton per år. 
Investeringskostnaden har uppgått till 13,6 miljoner 
kronor.
 
Konkreta åtgärder
Ny ventilation har installerats i delar av Sundsvalls 
sjukhus, Gillebergets vårdcentral och landstingets 
kansli i Härnösand. I samtliga fall har det lett till mer 
behovsanpassade anläggningar med stora möjligheter 
att styra inomhusklimatet. Det har också lett till 
betydligt mer lättskötta anläggningar.
På Sundsvalls sjukhus har möjligheten till styrning 
ökat, dels genom att ventilationen har sektionerats, 
dels genom att ett datoriserat styrsystem med central 
övervakning och hög noggrannhet har installerats. 
Dessutom har värmeåtervinning och tryckstyrda 
eleffektiva fläktar med varvtalsreglering installerats.
Gillebergets vårdcentral har fått tre nya, högeffektiva 
ventilationsaggregat och förbättrade möjligheter till 
god uppföljning och optimerad drift genom att styr- 
och övervakningsutrustningen har sammankopplats 
med det centrala övervakningssystemet. 
På landstingets kansli i Härnösand har ny styr- och 
reglerutrustning installerats.

Framtid
De kunskaper och erfarenheter som byggts upp 
under programperioden kommer att användas i 
framtida om- och tillbyggnader av landstingets 
fastigheter och lokaler.
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Snökyla

Landstinget har sedan mitten av 1990-talet strävat 
efter att avveckla eller byta ut freonbaserade 
köldmedier mot frikyla. År 2000 invigdes en 
demonstrationsanläggning för snökyla vid Sundsvalls 
sjukhus, den enda i världen i sitt slag. 
Anläggningen har motsvarat alla förväntningar när 
det gäller energi- och miljöaspekter. Bland annat 
har köldmedier i stort sett kunnat avvecklas och 
elförbrukningen har minskat med 90 procent.
Däremot har anläggningen inte varit ekonomiskt 
hållbar. Under programperioden har den därför 
byggts om för att bli rationell och kostnadseffektiv.
 
Mål - resultat
Målet var att minska driftskostnaden med 50 
procent per kWh kyla, framför allt genom att öka 
kapaciteten.
Vid programtidens utgång hade driftskostnaden 
minskat med 37 procent. Målet var alltså inte 
uppnått, men beräknas bli det efter sommaren 
2009 då den viktigaste ombyggnaden, höjningen av 
vattennivån i bassängen, gjordes först hösten 2008 
och ännu inte har fått genomslag.
Investeringskostnaden har uppgått till drygt 13 
miljoner kronor.
 
Konkreta åtgärder
Principen för anläggningen är enkel. En bassäng på 
10 000 kvadratmeter (motsvarande en fotbollsplan) 
fylls under vintern med snö. Snöfattiga vintrar 
tillverkas en del av snön med snökanon. I slutet av 
vintersäsongen täcks snön med ett lager flis. Under 
sommarhalvåret leds smältvattnet, som håller en 
temperatur på 1-5 grader, till en värmeväxlare som 
för över kylan till sjukhusets kylsystem (se skiss).
Under programperioden har anläggningen byggts 
om och förfinats på flera sätt. 

De viktigaste åtgärderna är att bassängen har höjts, 
vilket har ökat maxkapaciteten från 40 000 till 
70 000 kubikmeter snö, och att vattennivån har höjts 
med tre meter. Dessutom har in- och utfarterna 
byggts om, vilket har tredubblat kapaciteten för 
snötransporter, och kapaciteten för att tillverka snö 
vid temperaturer under -10 grader har fördubblats 
genom fler och bättre snökanoner. En ny och 
effektivare pistmaskin har också införskaffats.

Framtid
Vid fullt utnyttjande, det vill säga 70 000 kubikmeter 
snö och en nyttjandegrad på 60 procent, reduceras 
elbehovet för kyla med totalt 900 MWh per år. 
Det resulterar i minskade koldioxidutsläpp med 
700 ton per år. Anläggningen i Sundsvall är efter 
ombyggnaden en rationell och kostnadseffektiv 
anläggning som kan stå som modell för andra.
Snökyleanläggningen är fortfarande ett unikt 
forskningsprojekt i stor skala och kommer att 
fortsätta ge många och viktiga erfarenheter om 
hur snökyla kan användas. Redan 1998 bildades 
ett nätverk för snökyla av Mittuniversitetet, Luleå 
Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan 
samt åtta privata företag. Ett företag, Snowpower 
i Luleå, har bildats för att projektera och sälja 
snöanläggningar.

Några aNdra fördelar:
•	 Reducerad	elanvändning	med	
	 90	procent
•	 Utfasning	av	köldmedia
•	 Rening	av	förorenad	gatusnö
•	 Ingen	extra	uppvärmning	av	
	 atmosfären
•	 Ingen	risk	för	legionella	från	kyltorn
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Metoden är både gammal och beprövad och kan 
användas överallt där snö finns eller kan tillverkas.

Snökyla
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Pellets och solenergi

Landstinget har under många år konsekvent arbetat 
för att ersätta fossila bränslen med fjärrvärme, 
biobränslen och solenergi. Under programperioden 
har oljepannor och direktverkande el vid tre av 
landstingets skolfastigheter ersatts med pelletspannor.

Mål - resultat
Målet var att ersätta alla återstående fossila bränslen 
för uppvärmning och varmvatten med förnybar 
energi.
Målet är nått, förutom att oljepannor fortfarande 
finns kvar som reserv i ett antal fastigheter. Under 
programperioden har en årlig förbrukning av 5 200 
MWh olja och el ersatts med pellets. Det motsvarar 
1 400 ton i minskade koldioxidutsläpp. 
Investeringskostnaden har uppgått till 8,8 miljoner 
kronor.
 
Konkreta åtgärder
På Nordviks Naturbruksgymnasium, Hola 
folkhögskola och Hampnäs folkhögskola har en av 
två oljepannor ersatts med en pelletspanna som klarar

full last. Den andra oljepannan har i samtliga tre fall 
sparats som reserv.
På Nordviksskolan har dessutom det befintliga 
kulvertsystemet byggts ut till ytterligare fem 
byggnader, som tidigare värmdes av antingen 
oljepanna eller direktverkande el. 
 
Framtid
Under 2009 kommer en pilot- och 
demonstrationsanläggning för solvärme, solel och 
solkyla att byggas när Närvård Härnösand tar form i 
före detta Härnösands sjukhus.



11

Kunskapsspridning

För att uppnå en långsiktig och effektiv energianvändning krävs en lättförståelig grundidé, 
klara mål och ett systematiskt genomförande. Tydlig information om aktuella projekt ger 
både förståelse och acceptans för de beteendeförändringar som krävs. Kunskapsspridning 
måste hela tiden ske såväl externt som i den egna organisationen.

Mål - resultat
Målet var bland annat att anställda och politiker ska få en grundläggande miljöutbildning, 
att miljöutbildning ska vara en naturlig del vid nyanställning och att nyckelpersoner inom 
Landstinget ges möjlighet till fördjupad miljöutbildning.
 
Konkreta åtgärder
Internt har anställda och politiker fortlöpande erbjudits grundläggande miljöutbildning. 
Nyanställda har introducerats i hur miljöarbetet bedrivs av de miljöombud som finns på 
varje arbetsplats. Miljöfrågor finns med som en stående punkt vid arbetsplatsträffar och 
nyckelpersoner har varje år getts möjlighet till en fördjupad miljöutbildning. Dessutom har 
flera andra utbildningar och informationstillfällen genomförts.
Externt har företrädare för landstinget vid ett flertal tillfällen deltagit i konferenser, mässor 
och liknande. 2006 utsågs Landstinget Västernorrland av EU att ingå i en kampanj för 
energihushållning, Sustainable Energy Europe och delta i Energy Week i Bryssel i januari 
2007. En broschyr, Energy Factor 2 togs fram.
Landstinget har ett nära samarbete med olika aktörer i länet, bland annat energikontoren. 
Ett samarbete mellan de fyra nordligaste landstingen har också inletts. Vid ett stort antal 
tillfällen har landstingets klimatarbete uppmärksammats i såväl radio och TV som dags- 
fack- och branschtidningar.
 
Framtid
Landstinget ska fortsätta att sprida de viktiga kunskaper och erfarenheter som gjorts 
under åren. Under 2009 ska de fyra nordligaste landstingen genomföra en omfattande 
informationskampanj till samtliga 28 000 anställda.

exeMpeL	på	kUnSkapSSpRIdnIng
•	 kretsloppsrådets	miljöpris	2007
•	 Föreläsning	vid	”energikicken”,	seminarieserie
	 arrangerad	av	Sveriges	kommuner	och	Landsting
•	 Föreläsning	vid	energy	Week	i	Bryssel	2007
•	 Broschyr	om	energy	Factor2
•	 Flertal	inslag	i	radio	och	TV
•	 Flertal	artiklar	i	dags-	och	fackpress
•	 grundläggande	miljöutbildning	internt
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VILL	dU	VeTa	MeR?

Jan	Lindberg,	energicontroller,	jan.lindberg1@lvn.se
Olle	Bertilsson,	miljöchef,	olle.bertilsson@lvn.se

www.lvn.se/energyfactor2


