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ÅF i korthet

Omsättning: ca 8 500 MSEK

Medarbetare och nätverk:
Med 7 500 medarbetare och 
20 000 medlemmar i ÅF Nätverk
kan vi lösa alla tekniska problem

Antal ÅF-kontor: ca 100

Geografi: Egna etableringar i 
ett 20-tal länder



ÅF i regionen – ca 1 000 konsulter

• Malmö 670 

• Lund 13

• Helsingborg 115

• Hässleholm 45

• Kristianstad 40

• Växjö 45   

• Jönköping 63   

• Halmstad 48   

+ ett omfattande partnernätverk

El
VVS
Styr
Ljud & Vibrationer
Brand & Sprinkler
Energieffektivisering
Projektledning
Miljöcertifieringar
mm.

Elkraft
Vind & Sol
Ånga och värme
Förbränningsteknik
ISO 5001
mm.

Livs, läkemedel
Process
Logistik
Produktutveckling
IT
Automation
mm.



Varför ÅF?

Innovation by experience

• Kompetens från strategitjänster till praktiskt genomförande

• Oberoende konsult

• Branschens största erfarenhetsbank 

• Väl fungerande arbetsprocesser

• God ekonomi och starka ägare

• Starkt varumärke och attraktionskraft som arbetsgivare –

förmåga att rekrytera de bästa



Energi- & driftsamarbete



Systematiskt energiarbete

Krav och möjligheter med energioptimering

6



Krav med stöd i miljöbalken

• Lokala tillsynsmyndigheter (kommuner 

och Länsstyrelsen) arbetar aktivt för att 

begära in energikartläggningar med 

åtgärdsplan

• > 500 MWh/år 

• Minskad skatteåterbäring på fossila 

bränslen från 70 till 40 %

Små- och 
medelstora företag
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Möjligheter

• Bidrag till kartläggningen kan sökas hos 

Energimyndigheten 

• > 300 MWh/år (NYTT!)

• Identifierad besparingspotential 20-40 % 

med återbetalningstid < 5 år



Nytt lagkrav från 2014

Stora företag i EU ska energikartlägga sin 

verksamhet 1 gång vart fjärde år

• Plan för genomförande av 

energikartläggning framtagen senast 

den 5 december 2015 – ska 

inrapporteras!

• Energikartläggningen klar i början av 

2017 varifrån nyckeltal rapporteras till 

Energimyndigheten

Stora företag
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EUROPAPARLAMENTET 

OCH RÅDETS DIREKTIV 

2012/27/EU

om energieffektivitet

Artikel 8 Lag om 

energikartläggning i 

stora företag (EKL)

SFS 2014:266 Förordning

om energi-

kartläggning i 

stora företag 

SFS 2014:347



Forts… Nytt lagkrav

Kartläggningen ska göras av en oberoende 

och certifierad person 

Företag med certifierat miljö- eller 

energiledningssystem kan genomföra 

energikartläggningen på egen hand

Krav

Energikartläggningen ska ske genom besök 

på plats i byggnader och verksamhet för att 

säkerställa en representativ bild av 

företagets totala energianvändning

Avgränsningar

Omfattar endast energianvändning 

verksamhet har befogenhet över

Stora företag
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EUROPAPARLAMENTET 

OCH RÅDETS DIREKTIV 

2012/27/EU

om energieffektivitet

Artikel 8 Lag om 

energikartläggning i 

stora företag (EKL)

SFS 2014:266 Förordning

om energi-

kartläggning i 

stora företag 

SFS 2014:347



Energikartläggning ger beslutsunderlag och 

grund för handlingsplan till optimering av 

företagets energianvändning

- Hur energianvändningen är fördelad idag

- Förslag på åtgärder

- Lönsamhetskalkyl

Genomförs och utformas i nära dialog med 

beställaren

Inkluderar åtgärder i det systematiska 

förbättringsarbetet, byggnader och interna 

transporter

Vad ger en 
energikartläggning?
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Energikartläggning med 
startmöte och intervju med 

berörda parter

Analys av 
energibesparande 
åtgärder  samt jmf 

nyckeltal

Kostnadsanalys av 
åtgärdsförslagen -

slutredovisning



Trendstudie - Timvärdesanalys

Medeleffektuttaget per timme av el och fjärrvärme
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Åtgärdsanalys

Ex: Energibesparing ventilation – en veckas loggning
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Åtgärdspaket 

BELOK - Totalverktyget
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… och om 4 år ska 

kartläggningen göras om IGEN!

Strukturerat energiarbete 

• involverar medarbetarna, 

• har tydlig ansvarsfördelning,

• kommunikationsplan, 

• fastställda rutiner, 

• mätbara mål och 

• klara uppföljningsrutiner

Stora företag
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Förordning

om energi-

kartläggning i 

stora företag 

SFS 2014:347

EUROPAPARLAMENTET 

OCH RÅDETS DIREKTIV 

2012/27/EU

om energieffektivitet

Artikel 8 Lag om 

energikartläggning i 

stora företag (EKL)

SFS 2014:266 Förordning

om energi-

kartläggning i 

stora företag 

SFS 2014:347



ÅF Energisamarbete

Inventering/optimering
 Handlingsplan/åtgärdsplan
 Beslut beställare

Åtgärder

 Genomförande av åtgärder

 Kompetensutveckling

Uppföljning (ÅF Energy Controller)

 Kostnader, energibesparing och resultat

 Regelbundna projekt- och 
uppföljningsmöten

Resultat

 Lägre energikostnader och reducerad 
miljöpåverkan

Arbetsprocess
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Energi- & driftsamarbete
Löpande energieffektivisering

ÅF hjälper er hela vägen:

ÅF hanterar hela kedjan för både stödsystem, processer samt 
alternativa lösningar och tänker både innanför/utanför boxen.

Vi projektleder/hanterar hela åtagandet.

Vi hjälper er självklart att inom ramen för samarbetet knyta ihop 
energikartläggningen som enligt lagen kommer att behöva 
genomföras.

Våra referenser är ca 4 M kvm inom både industri, 
läkemedel och fastigheter.



Affärsmodell

ÅF Energisamarbete

Fast startkostnad

Fast månadsvis uppföljning (ÅF Energy Controller)

Resterande förutsätter resultat = låg risk



Kostnader, Energimängd. Miljöpåverkan

Uppföljning månadsvis



www.energieffektivisering.se
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Volvo Group Real Estate

ÅFs uppdrag: Energikartläggning

Antal kvadratmeter 

fastighet: 430 000 m2

Tid för uppdragets genomförande:

2008-2009 

De fastigheter som ingick i uppdraget hade 

en total fjärrvärmeanvändning på 16,3 

GWh/år. För dessa kom ÅF fram till att 5,5 

GWh/år kan sparas. Den totala 

elanvändningen uppgick till 38,0 GWh/år. 

Här kan nästan 2 GWh om året sparas.

Referenser
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Markaryds kommun 

ÅFs uppdrag: Energiuppföljning

Antal kvadratmeter fastighet: 76 500 m2

Tid för uppdragets genomförande:

2006-

Med hjälp av vårt verktyg ÅF Energy 

Controller kan Markaryds kommun följa upp 

och få framtidsprognoser av sin 

energianvändning.

Efter energikartläggning och presentation av 

en åtgärdsplan fick vi i uppdrag att 

genomföra de nödvändiga förändringarna. 

När detta var klart, 2006, hade 

energianvändningen reducerats med 15 %.

Referenser
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Fabege 

ÅFs uppdrag: Energieffektivisering

Antal kvadratmeter fastighet: 17 000 m2

Tid för uppdragets genomförande:

2008-2009 

Fastighetsägaren Fabege har en komplex 

byggnad och en önskan om att 

energioptimera utan några nyinvesteringar. 

Projektet inriktade sig på att optimera 

styrparametrar och effektivisera befintliga 

installationer. 

Projektutvärderingen efter ett år visade en 

energibesparing på 40 procent.

Referenser
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Tack!
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