
 
Beställargruppen för lokaler, BELOK, är en av Statens Energimyndighet initierad samverkan mellan fastighetsföretag 
för att aktivt föra in ny effektiv energiteknik i lokalsektorn. Det sker dels genom gemensamma utvecklingsprojekt, dels 
genom att införa lovande ny teknik i egna lokalprojekt och därmed bidra till att den snabbt kommer i praktisk tillämp-
ning. Mer information på BELOK:s hemsida www.belok.se 

 
FOKUS 

 
Energi‐,  komfort  och  kostnadsfrågor  för  en  stor  komplex 
verksamhet lyfts ut till en egen avdelning. 

 
ÅTGÄRD 

 
Bildandet  av  en  energiavdelning  på  Stockholm/Arlanda 
flygplats. 

 
VINST 

 
Arlanda Energi ska sälja en färdig komfort. Avsevärda kost‐
nadssänkningarna förväntas för den färdiga komforten. 

                  Goda Exempel 

Arlanda Energi 
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Ägare Luftfartsverket 

Kontakt  Stig Lundberg, 08‐797 66 12 
stig.lundberg@lfv.se 

Verksamhet Flygplats. Arbetsplats för omkring 
15 000 människor samt ca 16 milj. 
resenärer passerar per år. 

Area Fastighetens yta är ca 3 400 hektar, 
uppvärmda lokaler ca 400 000 m2  

El ca 165 GWh 

Värme ca 90 GWh 
 

Fjärrkyla ca 10 GWh 

Flygplatsens organisation 
Avdelning  Facilities  förvaltar  fastigheten  Ar‐
landa flygplats. Facilities verksamhet är myck‐
et  omfattande,  från  förvaltning  av  vanliga 
byggnader  till  drift  av  flygoperativa  system 
och  snöröjning  av  enorma  ytor  på  kort  tid. 
Arbetsuppgifterna  inom  Facilities  verksamhet 
utförs av ca 240 st anställda, dessutom köps en 
stor mängd externa tjänster. 

Ökat fokus på energi 
Förbrukningen av energi har ökat allteftersom 
flygplatsen byggts ut. Kostnaderna  för  energi 
har  ökat  de  senaste  åren  samtidigt  som  hela 
energiområdet  blivit mer  komplext, myndig‐
hetskrav  mm  tillkommit.  Allt  detta  tillsam‐
mans med  en  omorganisering  gjorde  att  det 
blev  klart  att  energifrågorna  som  tidigare  in‐
gått  i  den  samlade  totala  verksamheten  be‐
hövde hanteras på ett nytt sätt.  

Utredningar gjorda för förändring 
Under 2003 tog ledningen inom Facilities, med 
Anders  Lindberg  som  chef,  tillsammans med 
Stig Lundberg  (energiförvaltare) beslut om en 
förstudie för att uppskatta storleken och effek‐
tiviteten  av  energiverksamheten  på  Arlanda. 
Både  Anders  och  Stig  har  sedan  tidigare 
mycket goda erfarenheter av aktivt arbete med 
energihushållning  kopplat  till  styrning  av  in‐
omhusklimat, varför detta sågs som en natur‐
lig utveckling av arbetet. Förstudien visade att 
den motsvarade en omsättning  i ett energibo‐
lag som försörjer en medelstor svensk stad. En 
konsult  anlitades  som  verifierade  den  egna 
studien  och  såg  ännu  större  möjligheter  till 
effektivisering.  Därför  beslutade  flygplatsens 
ledning  hösten  2003  att  avsätta medel  för  en 
detaljutredning  av  hela  energiverksamheten. 
Ett konsultföretag upphandlades med  ramav‐
tal  där  samordningsansvarig  kunde  göra 
kopplingen mellan  teknik, ekonomi och orga‐
nisatoriska frågor. 
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Beslut om separat                   
energiverksamhet 
Utfallet  av  utredningen  visade  både  ekono‐
miska och organisatoriska fördelar med att låta 
energifrågorna hanteras  i en separat verksam‐
het.  
I  juni  2005  bildades Arlanda Energi  som,  likt 
ett  energibolag,  ska  förse  flygplatsen  med 
energi.  Arlanda  Energi  ska  leverera  färdig 
komfort, dvs färdigt inomhusklimat och färdig 
belyst yta utomhus. År  2007  förväntas bespa‐
ringarna synas i resultaträkningen.  

Bakgrund 
Stockholm‐Arlanda  flygplats,  SAF,  förvaltar 
själv  sin  fastighet  inom  flygplatsen  där  även 
energianläggningarna  ingår.  Orsaker  som  är 
listade  nedan  har  lett  till  att  energifrågorna 
som  tidigare  ingått  i den samlade  totala verk‐
samheten behövde hanteras på ett nytt sätt.  

 Kostnaderna för energi har ökat betydligt. 
 Ökade krav på ekonomisk uppföljning och 

kostnadsriktiga tariffer. 
 Komplexiteten inom energiområdet har 

ökat. 
 Miljö‐ och energisparkrav från myndighe‐

terna ökar/tillkommer. 
 SAF:s organisation har rationaliserats sam‐

tidigt som antalet anläggningar att förvalta 
har ökat påtagligt. 

 Det kommande behovet av utökad media‐
försörjning för flygplatsen är enligt utveck‐
lingsplanen stort och fordrar en organisa‐
tion som långsiktigt planerar för den 
kommande infrastrukturen. 

 Kraven på information till från kunderna 
har ökat. 

Här  följer en  redovisning av hur avdelningen 
Facilities  genomförde  utredningen  av  hur 
flygplatsens energiverksamhet skulle hanteras 
i framtiden. 

En egen förstudie 
En  förvaltare med  bl  a  ansvar  för  energiaffä‐
rerna  inom flygplatsen anställdes år 2002. Vid 
denna  tidpunkt  kunde  inte  energiaffärernas 
ekonomi  isoleras  från den  övriga  verksamhe‐
ten.  Förvaltaren  genomförde  i  början  av  2003 
en  förstudie utifrån  nyckeltal  och ungefärliga 
uppgifter  om  energimängderna. Utfallet  visa‐
de  att  en  total  god  ekonomi  skulle  kunna  er‐
hållas  genom  bl.a.  energieffektivisering,  ut‐
byggnad  av  fjärrkylan  och  installation  av  en 
central värmepump/kylmaskin.  

Verifiering av egen förstudie  
Ledningen  önskade  anlita  externa  konsulter 
för att verifiera den egna förstudien. Konsulten 
verifierade den egna  förstudien och visade på 
ännu större möjligheter.  
Med förstudiernas uppgifter på bordet konsta‐
terade  ledningen  att  energifrågan  var  intres‐
sant men att förstudierna inte innehöll tillräck‐
ligt  underlag  för  att  fatta  några  avgörande 
beslut. Mer underlag behövdes.  

En detaljerad utredning   
genomförs 
Flygplatsen hade nu alla uppgifter hos sig och 
arbetade med frågan om man skulle gå vidare 
och  i  så  fall hur. Hösten  2003  beslutade  flyg‐
platsens ledning att avsätta medel för en detal‐
jerad utredning  om  hela  energiverksamheten. 
En  projektledare  utsågs.  Utredningen  skulle 
utmynna  i  ett  beslutsunderlag  på  ekonomisk 
basis.  

Förvaltare inom Facilities genomför en förstudie
Beslut om hur man ska gå vidare / upphandling av förstudie av extern konsult

Förstudie av extern konsult för att verifiera den egna förstudien
Beslut om hur man ska gå vidare och upphandling av förstudie av extern konsult

Förstudie om affärsmöjligheter
Utredning av kostnader för en detaljerad utredning med hjälp av extern konsult

Upphandling av extern konsult för detaljerad utredning
Utarbetande av modeller och struktur för utredning

Detaljerad utredning
Förslag till beslut samt presentation av utredning för koncernledning

Beslut att anta ett projektdirektiv för att bilda Arlanda Energi 
Arbeten med avtal gränsdragningar, avtal, IT-stöd och dyl. samt rekrytering av en chef

Chef för Arlanda Energi börjar sin tjänst
Ledningsgrupp för Arlanda Energi på plats

kv3 kv4 kv1 kv2

2003 2004 2005

kv2 kv3 kv4 kv1kv1 kv2

Övergripande tidplan för arbetena med att bilda Arlanda Energi.
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Del  1:  En  inventering  av  flygplatsens  energi‐
verksamhet  och  dess  ekonomi  i  dagsläget. 
Denne  skulle  presenteras  likt  ett  energibolag 
innehållande alla kostnader. 
Del  2:  Hur  den  totala  ekonomin  för  energi‐
verksamheten  skulle  kunna  se ut  år  2007  om 
man  genomförde  alla  lönsamma  åtgärder. 
Försiktighetsprincipen  skulle  tillämpas  så  att 
de resultat utredningen kom  fram skulle kun‐
na  förverkligas  om  separat  energiverksamhet 
bildades. 
Båda  delarna  skulle  delas  in  efter  två  olika 
förutsättningar;  leverans  av  media  mot  mät‐
ning samt leverans av en färdig komfort. 
Ett konsultföretag upphandlades med  ramav‐
tal. I anbudet angavs att konsultföretaget skul‐
le utse en samordningsansvarig. Stor vikt lades 
vid utvärderingen att den  samordningsansva‐
rige  kunde  göra  kopplingen  mellan  teknik, 
organisatoriska frågor och ekonomi. 

Utfall av utredning 
Utredningen presenterades på våren 2004. 
Några av huvudpunkterna var: 
 en energiorganisation bör leverera en fär‐

dig komfort. 
 utsläppen till luft från energiverksamheten 

bör kunna halveras. 
 energikostnaderna inom nuvarande Facili‐

ties (2004) står för mer än 20 % av Facilities 
hela driftsbudget. 

 flygplatsen behöver ha en organisation 
som långsiktigt svarar för planering av inf‐
rastrukturen för energi. 

 Att flygplatsens totala ekonomi förbättras, 
oavsett om en ny energiverksamhet lyckas 
mycket bra eller bara kan genomföra några 

”basförändringar” jämfört dagens energi‐
verksamheten. 

 Facilities verksamhet underlättas om ener‐
giverksamheten bryts ut och kan då foku‐
sera på sin kärnverksamhet. 

Ytterligare möjligheter 
Utredningen  påvisade  ett  antal  möjligheter 
som  skulle  kunna  förbättra den  totala  ekono‐
min  för  energiverksamheten  betydligt  men 
som  ej  utvärderats  ekonomiskt.  Orsaken  till 
detta var att mer omfattande utredningar hade 
behövs  eller  att  standardlösningar  ej  funnits 
vilket gjort att ”försiktighetsprincipen” ej kun‐
nat  tillämpas.  Bland  dessa  möjligheter  kan 
nämnas:  
 rötning  av  glykol  till  fordonsbränsle  eller 

till gas för värmeproduktion. 
 installation av en värmepump som använ‐

der  det  utgående  spillvatten  som  värme‐
källa. 

Projektdirektiv antogs 
Ett  projektdirektiv  utarbetades  på  Arlanda 
med en handlingsplan  för att bilda en separat 
avdelning,  Arlanda  Energi,  inom  flygplatsen 
för att hantera energifrågor. Direktivet under‐
tecknades  av  flygplatschefen  Kerstin  Lind‐
berg/Göransson den 20 september 2004. 
Direkt efter beslutet utarbetades en detaljbud‐
get samt tillhörande aktivitetsplan för att bilda 
energiavdelningen.  
Den  1 maj  började  Arlanda  Energi  sin  verk‐
samhet när den nye  chefen började  sin  tjänst. 
Den  1  juni  2005  var  ledningsgruppen  på  sex 
personer på plats.  
Ungefär  1,5 manår  hade  lagts  ner  i  form  av 

Principschema över systemlösning värme‐ och kylproduktion.
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projektledning under perioden januari 2003 t o 
m maj 2005 när Arlanda Energi bildades. 

Arlanda Energis mål 
Målet  för Arlanda Energi är att  förse Arlanda 
flygplats  med  en  kostnadseffektiv  energiför‐
sörjning  och  minska  anläggningens  miljöbe‐
lastning. 
 
Arlanda Energi ska vara en professionell aktör 
som: 

 likt ett energibolag har kunden i fokus 
 genom att effektivisera energianvändning‐

en och produktionen/tillförseln, utvidgar 
den externa marknaden och agerar eko‐
nomiskt fördelaktigt för LFV 

 minskar miljöbelastningen från energi‐
verksamheten 

 strategiskt medverkar för flygplatsens 
utveckling genom långsiktig planering av 
infrastrukturen för energi 

 
Arlanda Energis arbetssätt 
Om man ser hur marknaden kan utvecklas för 
en energienhet på Arlanda förväntas den växa 
betydligt. En långsiktig planering av infra‐
struktur är därför väsentlig.   
Här  finns en unik möjlighet att bilda en orga‐
nisation som kan få en helhetssyn på flygplat‐
sens totala behov av media och komfort. Stora 
fördelar  finns  också  för  en  energiaktör  som 
råder  över  hela  energikedjan.  På  så  sätt  kan 
åtgärder kombineras  för  att nå mesta möjliga 
effektivitet.  
 

Med  en  färdig  komfort menas  ett  färdigt  in‐
omhusklimat och färdig belyst yta utomhus till 
ett fast pris. Ett annat ord som används för en 
färdig komfort är energitjänst. Elen,  fastighet‐
sel  och  verksamhetsel,  planeras  att  levereras 

till ett fast pris där den färdiga komforten leve‐
reras. Till detta kommer att all utomhusbelys‐
ning av ca 1,6 miljoner m2 planeras att  levere‐
ras till ett fast pris. Ett krav på antal lux per m2 

fastställs.  Att  en  färdig  komfort  eller  färdiga 
funktioner levereras innebär att Arlanda Ener‐
gi  debiterar  Facilities  ett  årligt  kvadratmeter‐
pris. Arlanda  Energi  får  därigenom  alla  inci‐
tament att på det ekonomiskt mest  fördelakti‐
ga sättet uppfylla ställda krav på  inomhuskli‐
mat och utomhusbelysning i form av antal lux 
per m2.  
 
Genom denna konstruktion kan Arlanda 
Energi arbeta med helhetslösningar som t ex: 

 Att först energieffektivisera slutanvänd‐
ningen och därefter kan mindre produk‐
tionsanläggningar och distributionssystem 
byggas.  

 Fördela ut och förskjuta lasterna över tiden 
för att minska toppbelastningarna och 
köpa in energi (el) när den är som billigast 
på dygnet.  

 Alternera mellan olika energislag för upp‐
värmning och kylning. 

 Arbeta med energieffektiv belysning för 
att både minska förbrukningen av el och 
samtidigt minska behovet av att tillföra 
kyla (eller transportera bort den tillförda 
värmen i form av belysning). 

 Få underlag för att bygga upp en komplett 
och kompetent organisation.  

Utmaningar – framgångsfaktorer 
Flygplatsen Arlanda har 5 000‐10 000 personer 
som arbetar inom de lokaler där det färdiga 
klimatet levereras. Till det kommer de 16 mil‐
joner resenärerna som passerar flygplatsen 
årligen. Arlanda Energi kommer att behöva ha 
en god kontakt/få ”feedback” från dessa om 
hur de upplever inomhusklimatet när man 
börjar arbeta med att energieffektivisera sy‐
stemen för inomhusklimatet. Upplevelsen av 
ett gott inomhusklimat, inklusive belysning, är 
ofta subjektiv. Detta kräver en ny typ av orga‐
nisation, bl a kommer” klimattekniker” att 
behövas, personer som både kan tekniken men 
också förstår och kan ta sig an människor på 
ett bra sätt. Stora besparingspotentialer finns 
inom energieffektivisering av inomhusklima‐
tet! 

Miljöpåverkan - utsläpp till luft
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