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Abstract 
 
 
 
A pre project aiming at the end to create demonstration examples of full scale profession-
al kitchens is reported. To create a big impact school meals were chosen for the investiga-
tion. In Sweden all children are during the day given a cooked lunch. For that reason 
large kitchens exist in all schools. There are two main different organizations. A central 
kitchen delivers hot meals to each school where the meals are served to the children. The 
other model is local kitchens in each school. There are more non technical differences be-
tween different communities making the need to analyze more than one kitchen of each 
type. The two parameters in the study are energy and wasted food.  
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Förord 
 
I denna förstudie har vi kartlagt tio skolrestauranger utifrån framtida möjligheter att mäta 
och minska skolrestaurangernas resursförbrukning i form av energiförbrukning och livs-
medelssvinn. Förstudien har genomförts som ett samarbetsprojekt med Lennart Rolfsman 
SP som projektledare, Ulrik Petterson SP, Ulla-Karin Barr SIK, Jennifer Davis SIK och 
Veronica Sund SIK, samt medverkan från tio skolrestauranger inom Västra Götalands 
Regionen; Göteborg Trollhättan och Tibro. Förstudien har finansierats med medel från 
Västra Götalands Regionen (VGR) och Energimyndigheten (STEM) 
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Sammanfattning 
 
Den här förstudien har tillkommit som ett första steg mot nya demonstrationsanläggning-
ar med syftet att visa på både låg energiförbrukning och litet svinn av livsmedel. Erfaren-
heten har visat att det är mycket svårt att få investerare att bygga de första demoanlägg-
ningarna. Dessa är en förutsättning för att få genomslag av tillämpning av för branschen 
nya tekniker och arbetsmetoder. Nästa steg mot dessa åtråvärda demoinstallationer är att 
mäta verkliga data på ett sätt som säkerställer kraven på trovärdighet och generalisering 
och som redan under mätprojektet leder till nya arbetsmodeller som stödjer resurseffekti-
visering i storköksledet.  
 
Under förstudien har vi samlat in väsentliga underlag från tio skolrestauranger (storkök) 
för att kunna fastställa den insats som behöver göras för att mäta energiåtgång och svinn i 
dessa. Endast ett av de studerade köken är en separat enhet där det varit möjligt att erhålla 
aktuell förbrukning av energi de resterande nio kök utgör delar av verksamhet och har 
inte separat energimätning.  
 
En tydlig skiljelinje finns mellan energi och svinn. Ramarna för energiförbrukningen be-
stäms av befintliga system och apparater. Inom denna ram kan sedan troligen en mindre 
variation av energiförbrukning erhållas genom personalens åtgärder. För mängden svinn 
är förhållandet till större delen motsatt. Åtgärder styrda av engagemang hos både personal 
och matgäst betyder mest för minskningen av svinnmängderna. Däremot kan inköpsstra-
tegier och riktlinjer avgöra storleken för svinnets indirekta påverkan på miljön eftersom 
olika livsmedel har olika miljöpåverkan i leden innan.  
 
Kartläggningen under förstudien visar på flera möjliga energirelaterade åtgärder i de be-
fintliga köken: 
Direkt energieffektivisering i köken: 

• Värmeåtervinning från kyl/fryssystem 
• Värmeåtervinning från avlopp 
• Värmeåtervinning från ventilation 
• Tidsstyrning av utrustning 
• Engagemang för minskat energiförbrukning i köken 
• Minskat svinn av livsmedel medför minskat energibehov i köket 

Indirekta energieffektviseringar i hela kedjan: 
• Minskat svinn av livsmedel medför minskat energibehov längs hela livsmedels-

kedjan och uppnås via engagemang  
 

Direkt energieffektivisering i köken 

Värmeåtervinning från kyl/fryssystem 
I samtliga skolrestauranger finns det kylsystem både till kyl-/frysskåp och kyl-/frysrum. 
Genom att som i Tibro välja att all ny utrustning köps in med vattenkylda kondensorer 
skapar man stora möjligheter till värmeåtervinning genom till exempel förvärmning av 
inkommande vatten till varmvatten med kondensorvärme från kylar och frysar. Detta är 
klart lönsamt och kan direkt genomföras för rumsaggregaten i alla inom förstudien stude-
rade kök, utom Bergsjön som har samtliga aggregat med luftkylda kondensorer. Exakt 
vilken teknisk lösning, förhöjd kondensering eller låg kondensering och värmepump, som 
är mest lönsam kan bara avgöras med utvärdering av mätningar. Installation av värme-
återvinningssystem kan ske redan nu och de bör dimensioneras så att nya kyl- och frys-
skåp kan kopplas in allteftersom de befintliga aggregaten byts ut. 
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Lokal kök/ Centralkök 
Troligen är det enklare att nå energieffektivisering i lokalkök där det råder en mer gyn-
samm balans mellan väremåtervinningspotential från kyl/frys kondensorer och behov av 
varmt diskvatten än i renodlade centralkök, det vill säga de centralkök som inte har någon 
servering i direkt anslutning till köket och därmed inte har behov av varmvatten till disk 
av porslin, glas och bestick.  
 
Värmeåtervinning från avlopp 
Om avloppsåtervinning är lönsam måste avgöras från fall till fall baserat på mer mätun-
derlag. Kombinationen avlopp och kondensoråtervinning är troligen lönsam, i samtliga 
skolor i denna förstudie, för både värme till varmvatten och till ventilationsluft. Om dess-
utom värme kan användas till befintliga radiatorsystem har inte undersökts. 
 
Värmeåtervinning från fläktsystem 
Köksventilation bör vid om- och nybyggnad separeras avseende ren och osbemängd från-
luft för att värmeåtervinning skall vara möjlig. Spisfläktar skall bara vara igång då re-
spektive apparat för matlagning är igång och helst vara kopplad till dess strömbrytare. 
 
Tidsstyrning av utrustning 
Sådant som är vanlig effektivisering i alla typer av lokaler som tidstyrning av belysning 
och fläktar kan användas även i kök. Under längre tider med låg aktivitet kan troligen nå-
got eller några kyl/fryssystem stängas av. Elenergi motsvarande en elvärmd villas hela 
årsförbrukning ser annars ut att behövas i ett större kök under juli. 
 
Installerad effekt/ effektuttag 
Effekt har inte behandlats mer än i förbigående i kartläggningen med hänvisning till elnä-
tens allt större effektberoende är det av stor vikt att mäta även effektuttag. Det finns en 20 
år gammal mätning från SPs personalmatsal som visar att effektuttaget i köket aldrig un-
der ett år översteg 15-20% av installerad effekt. Är detta en generell bild av balansen in-
stallerad effekt/effektuttag så finns här en stor potential till sänkning av ansluten effekt 
vilket leder till sänkta fasta nätkostnader.  
 
Energiryggsäck 
En likhet mellan energi och svinn är den miljöpåverkan så kallad ryggsäck från tidigare 
led som finns för båda. För energi finns det ett antal olika sätt att ta hänsyn till historien i 
form av produktionsberoende kg CO2-ekvivalenter/MWh och primärenergifaktorer för 
både fjärrvärme och el. För svinn finns inte på samma sätt ”välkända” faktorer. Den för 
energiintresserade mer okända energihistorien för svinn är väl värd att ta med i betraktel-
sen avseende minskning av energianvändning. I kök som här diskuteras kan 10-20% av 
direkt använd energi hänföras till livsmedelsproduktion som blir svinn.  
 
Med i förstudien beräknad energiryggsäck och klimatpåverkan för inköpta livsmedel har 
vi kompletterat möjligheter till att använda fler parametrar för att motivera och engagera 
personalen i de deltagande köken och dess intressenter till att jobba ännu hårdare med 
sina processer för att uppnå ökad resurshushållning.  
 
Indirekta energieffektviseringar i hela kedjan 

Minskat svinn av livsmedel medför minskat energibehov längs hela livsmedelsked-
jan och uppnås via engagemang  
 
Genom att fokusera på svinnet, mäta och analysera det i förhållande till matsedel, inkö-
pens klimatpåverkan och så vidare, för man upp denna frågan på agendan för köken och 
dess intressenter. Det är först genom att mäta svinnet i de olika stegen inom storköken 
som man får en bra bas för förändringar till minskat svinn, vilket för att det skall bli ut-
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hålligt kräver ständiga/återupprepade enkla mätningar. Att ge möjligheter att relatera 
svinnet till mer än procent av inköpt eller serverad mat och kostnaderna för svinnet ökar 
engagemanget och möjligheter till reducering av svinn och möjligheter till att anpas-
sa/variera återkoppling till personal och måltidsgäster så att det ständigt känns angeläget 
för alla att minska svinnet. Till exempel att det skall vara en självklarhet att meddela 
frånvaro såväl individuell som att hela klasser inte kommer till lunchen. För att ytterligare 
stärka engagemanget och åstadkomma uthålliga minskningar krävs ett brett engagemang. 
En bit på vägen i detta utökade engagemang har uppnåtts i förstudien men ytterligare fler 
aktörer behöver engageras. Detta kan uppnås genom att höja statusen för skolrestaurang-
erna, till att vara en naturlig del av skoldagen och skapa förutsättningar för lugn och ro 
kring måltiden.  
 
Beredningssvinn 
Minskat svinn vid beredningen av måltiderna kan uppnås genom ändrade inköp, i Troll-
hättans Centralkök har man gått över till att leverera skalpotatis till mottagningsköken, 
(som kokas hos mottagningsköken). Detta har medfört mindre skal och koksvinn och 
ökad kvalitet för måltidsgästen.  
 
Serveringssvinn 
Är den mat som varit framme för servering och som inte får tas till vara. Guldhedsskolan 
strategi för att minska är att succesivt under lunchrasten ställa fram/fylla på mindre 
mängder. Detta förfarande har inneburit en halvering av serveringsvinnet och den eko-
nomiska vinsten av detta har använts till att öka mängden ekologiska inköp. Den redan 
tillagade maten som efter dagens lunch finns kvar i köket används till sallader och dagens 
alternativrätt påföljande dag. 
 
Tallriksvinn  
Tallrikssvinn, det vill säga det som måltidgästen tagit men inte ätit upp, har varit i fokus 
på de flesta i förstudien deltagande skolorna genom riktade mätningar initierad från olika 
håll. Även andra studier som vi tagit del av under denna förstuide har fokuserat på tall-
rikssvinnet. Vilket visat sig uppgå till 6-10% av inköpt/serverad mat. Detta är enligt upp-
skattningar och de fåtal mätningar som genomförts för alla delsteg inom storköken det 
största svinnet, men också det som är det största utmaningen att sänka och erhålla en ut-
hållig sänkt nivå på. För att minska detta krävs det tidigare nämnda breda engagemanget 
från skolledare, pedagoger och måltidsgäster. Informationskampanjer leder till sänkningar 
av tallrikssvinnet, men ibland tyvärr bara tillfälligt.  
 
Besparingspotential 

Besparingspotential för energi, miljöpåverkan redovisat som klimatpåverkan och kostna-
der redovisas i nedanstående exempel för Trollhättans måltidsservice. Till detta exempel 
har det antagits att svinnet storköksdelen är 18% av inköpt livsmedel och att sammansätt-
ningen på svinnet ser likadant ut som inköpen. Energiåtgången i mottagningsköken har 
antagits vara sammanlagt lika stor som energiåtgången i centralköket. Besparingspotenti-
alen har beräknats utifrån att energiåtgången i storköken kan halveras och att svinnet hal-
veras till 9% av inköpt livsmedel. Detta exempel visar på vikten av att jobba med resurs-
effektivisering med fokus på såväl energiåtgång i storköken som svinnminimering. 
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Tabell 1 Halverad energiåtgången i storköken och halverat svinn i storköken kan enligt 
överslagsräkningar genomförda för Trollhättans måtidservice omfattande 10.000 lunch-
portioner/dag kan leda till nedanstående besparingar.  

 Minskad energiåtgång i 
storköken och livsme-
delsproduktionen 

Minskad klimat-
påverkan 

Minskade 
kostnader för 
inköpt energi 
och livsmedel 

Halverad energiåt-
gång 

~600 MWh/år ~40 ton CO2-
ekv/år* 

~280.000 kr/år 

Halverat svinn ~200 MWh/år ~120 ton CO2-
ekv/år 

~1.070.000 
kr/år 

TOTALT ~800 MWh/år ~160 ton CO2-
ekv/år 

~1.350.000 
kr/år 

*Beräknat utifrån svensk elmix och svensk fjärrvärmemix 
 
Det är viktigt att mäta och ge snabb återkoppling. Trots att vi valt ut enbart skolrestau-
ranger så kan vi se att det finns avsevärda variationer mellan de olika köken i form av or-
ganisatoriska skillnader, incitamentet för energibesparingar och investeringar, styrning av 
inköp av livsmedel osv som leder till att det är längre väg till återkoppling än vad som 
behövs för att underlätta bestående förbättringar. I förstudien har vi engagerat kostchefer, 
kökspersonal, vaktmästare, fastighetsförvaltning och alla har visat på stort engagemang 
för projektet och det planerade fortsatta mätningarna.  
 
 
Fortsatta Studier 

Den övergripande effektmålet  med fortsatta studier är att uppnå energieffektivisering i 
storkökssektorn via minskad direkt energiförbrukning i storköken och via minskat svinn 
och därmed minskad energiåtgång och klimatpåverkan i hela kedjan. 
 
För att avgöra om tillräckligt lönsamma investeringar kan göras för att spara hälften av 
energiförbrukningen måste det finnas underlag från verkliga mätningar. För att uppnå ut-
hålliga förbättringar av svinnet i storkökssektorn skall det engagemang som finns tas till 
vara och genom mätningar och återkoppling visa på hur varaktiga förändringar kan upp-
nås. Det finns en stor samspelseffekt av att låta svinnmätningar, justeringar i arbetsmeto-
diker och energimätningar ske parallellt. Energimätningarna ger underlag för fortsatta in-
vesteringar i energieffektivisering, av såväl system , utrustning som arbetsmetoder 
 
Mätningar som när det gäller energidelen kräver installationer och när det gäller svinn 
kräver engagemang från de deltagande skolrestaurangerna.  
 
De fortsatta studierna för att demonstrera och befästa uthålliga investeringar i utrustning 
och metoder för minskad energiförbrukning och minskat svinn, kan genomföras enligt 
olika modeller två förslag presenteras nedan. Båda modellerna fullföljer intentionen inför 
denna förstudie, det vill säga att kombinera svinn- och energimätning följt av teknikinve-
stering för demonstration. Modell 1 syftar till att erhålla ett bredare underlag än modell 2, 
genom att mätningar genomförs i alla tio köken som deltagit i förstudien. Modell 2 med 
samma upplägg som modell 1 men med ett mer begränsat urval av storkök, endast fyra 
driftsplatser det vill säga en pilotstudie.  
 
Exempel på upplägg i fortsatta studier 
 
Demonstrationsmodell 1(10 studieobjekt): 
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Steg 1 Energi- och svinnmätningar som underlag för investering i teknisk energieffektivi-
sering och justerade arbetsmetoder   

a. Energimätning på de tio i förstudien kartlagda driftsplasterna för gediget invester-
ingsunderlag (1 år) 

b. Mätning och justering av arbetsmetodiker för minskat svinn och energiförbruk-
ning på de tio driftsplatserna ( Successiv start under 1 år totalt 2 år ) 

 
Steg 2 Investering i demoanläggning 

a. Investering i utrustning för energieffektivisering på en till tio driftsplatser (olika 
koncept för att erhålla bredden på demonstrationsanläggningar) 

b. Uppföljande energimätningar 

 
Demonstrationsmodell 2 (4 studieobjekt): 
Steg 1 Energi- och svinnmätningar som underlag för investering i teknisk energieffektivi-
sering och justerade arbetsmetoder   

a. Energimätning på fyra i förstudien kartlagda driftsplaster för gediget invester-
ingsunderlag (1 år) 

b. Mätning och justering av arbetsmetodiker för minskat svinn och energiförbruk-
ning på de fyra driftsplatserna (1 år)  

 
Steg 2 Investering i demoanläggning 

c. Investering i utrustning för energieffektivisering på de fyra driftsplatser (olika 
koncept för att erhålla bredden på demonstrationsanläggningar) 

d. Uppföljande energimätningar 
 
 
 
Syftet med de fortsatta svinn- och energistudierna är att ta fram en arbetsmodell inspirerat 
av Lean, med exempel på hjälpmedel/verktyg för att uppnå en minskning av svinn och 
energiförbrukning i storköksledet som är stabil. För detta kommer en fördjupad kartlägg-
ning genomföras av svinnet och dess fördelning mellan: 

• fisk/kött/fågel 
• potatis/pasta/ris  
• frukt/grönsaker 

Intressenterna bör utökas med skolledning och lärare för att på så sätt skapa ett mer uthål-
ligt engagemang. Varje år tillkommer nya elever och gamla förhoppningsvis motiverade 
försvinner. 
 
 
Syftet med de fortsatta energistudier är att få underlag för att beräkna lönsamheten i inve-
steringar med lägre driftkostnad. Det har visat sig vid många tillfällen att investerare inte 
är benägna att ta risker med nya system. Vid projekteringen av nya installationer vill be-
slutsfattaren gärna kunna hänvisa till befintliga installationer. Demoinstallationer i full 
skala. Sådana demoanläggningar är därför ett villkor för att få till stånd ett trendbrott mot 
huvudsakligen konstruktion och val efter bästa livscykelkostnad. För att få till stånd såda-
na demoanläggningar behövs ett gediget trovärdigt beslutsunderlag. Mätningarna syftar 
till att skapa ett sådant beräkningsunderlag. 
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1 Bakgrund 
 
Energieffektivisering är en väsentlig del av Energimyndighetens ansvarsområde. Vid en 
genomgång under 2009 upptäcktes det att verkliga energimätdata från sektorn professio-
nella kök faktiskt saknas eller är alltför gamla. Bra beslutsunderlag för att kunna få till 
stånd en mer storskalig effektivisering av kök saknas. Även tillkomsten av Demonstra-
tionsanläggningar försvåras eller till och med omöjliggöres om tillförlitliga beslutsunder-
lag saknas.  Livsmedelskedjan står för en betydande del av Sveriges totala energiförbruk-
ning (ca 20%) och totala klimatpåverkan (ca 25%). Storkökssektorn utgör en del av livs-
medelskedjan och inom VGR finns det ett uttalat önskemål/krav på ökad resurseffektivi-
tet och minskad klimatpåverkan. Detta har lett till ett ökat behov av kunskapsinhämtning 
gällande olika storkökslösningars resurseffektivisering. Ett sätt att bidra till denna kun-
skapsinhämtning är att genom ett antal demonstrationsprojekt visa på de energibespa-
ringspotentialer som finns, dels direkta i form av energi effektivisering inom storköksle-
det, men också indirekta energibesparingar genom att se till att svinnet av livsmedel i 
storköksledet blir så liten som möjligt. Allt det livsmedel som inte når/äts upp av måltids-
gästen har producerats och förädlats i onödan och därmed bidragit till en högre energiför-
brukning och klimatpåverkan.  
 

2 Syfte och målsättning med studien 
 
För att kommuner, landsting och regioner skall kunna bedöma resultatet av olika tekniska 
lösningar avseende framtida kostnader behövs kunskap om hela systemet. Syftet med 
denna förstudie är att:  

‐ fastlägga omfattningen av ett mätprojekt kring resurs effektivisering inom stor-
kökssektorn  

‐ erhålla indikation på hur stor effektivisering som kan göras  
‐ hypotesen är att det finns möjlighet till halvering av använd mängd energi och 

halvering av svinn  
Resultaten från mätprojektet skall mynna ut i demonstrationsprojekt i fullskala för att tjä-
na som goda exempel för hela storkökssektorn. Målsättning med denna förstudie inom 
Storkök är att: 

‐ fastställa hur kartläggning av potentialer till resursbesparing i olika typer av stor-
kök kan realiseras genom analys av ett tillräckligt antal kök  

‐  huvudfokus skall ligga på resursbesparing i form av energibesparing och svinn 
minimering 

 

3 Genomförande 
3.1 Val av kök 
 
Utifrån behovet av mer mätdata från professionella kök och önskemålet av mer effektivi-
tet i offentliga kök valdes en kökskategori; skolkök. Trots denna till synes likformiga be-
nämning finns det stora variationer inom gruppen skolkök. Det pågår en diskussion om 
central matlagning att jämföra med lokal matlagning på varje skola. Vid en centraliserad 
lösning finns det dels ett centralkök och dels mottagningskök i varje skola/ förskola. Des-
sa olika kökstyper har olika storlek och kan dessutom förväntas ha en viss spridning i ef-
fektivitet inom varje variant. Det finns även olikheter i organisationen av personal och 
hur kostnader drabbar de ansvariga i köket.  
 
Som studieobjekt har vi valt skolrestauranger i tre kommuner inom Västra Götalandsregi-
onen; Tibro kommun, Trollhättans kommun och Göteborgs stad. Totalt ingår tio skolre-
stauranger i förstudien: 
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• tre centralkök som levererar varmhållen mat till mottagningskök  
• tre mottagningskök som servera mat från centralkök och som i viss fall lagar po-

tatis, ris och sallad 
• fyra decentraliserade/lokala kök där allt tillagas och serveras i direkt anslutning 

till köket 

Tio storkök har knutits till projektet, se tabell 1, dessutom är har kostenheten Göteborg 
Centrum, agenda 21 samordnare i Göteborg, vaktmästeri Lundby och 
LFF(Lokalförsörjningsförvaltningen) i Göteborg, kostchef Tibro samt fastighetschef i 
Tibro och fastighetsförvaltare i Trollhättan engagerats i förstudien. 

 
Tabell 2 Förteckning över deltagande storkök. 

      Skola Stad Typ av kök Antal 
portioner 

1 Lundby Göteborg. Centralkök 5 400 

2 Guldheden Göteborg. Lokalkök 1 100 

3 Bergsjön Göteborg. Centralkök 4 400 

4 Hagkroksvägen Göteborg. Lokalkök  

5 Kärralund Göteborg. Mottagningskök 500 

6  Trollhättan Centralkök 10 000 

7 Lyrfågelskolan Trollhättan Mottagningskök 600 

8 Martin Åbergs gym-
nasiet 

Trollhättan Mottagningskök 1100 

9 Nyboda Tibro Lokalkök 500 

10 Ransberg Tibro Lokalkök 120 

 
 
För att få någon indikation om det finns en variation i effektivitet mellan olika kök av 
samma typ har minst tre kök av varje kategori valts. Att mäta mer än ett kök av varje ka-
tegori är nödvändigt. Valet av tre kök har ingen annan bakgrund än känslan att fler vore 
bra men att antalet är ett minimum för att visa på någon spridning. Mätning i fält kostar 
tyvärr en hel del men är samtidigt det enda som ger svar på frågor avseende ”säkrade” ef-
fektiviseringsinstallationer 
 
Central lösning med mottagningskökens och centralkökets personal i samma grupp före-
kommer i Göteborg medan det i Trollhättan inte finns någon sådan koppling. Köken i Gö-
teborg har varmhyra medan centralköket i Trollhättan har kallhyra. Ett av centralköken 
lagar mat till skolor förskolor och åldringsboende. Det senare innebär en viss del cook-
chill produktion. Cook-chill är en beskrivning av metodiken vid leverans av kall mat. Vid 
all leverans av varm mat som är det normala inom skolkökssektorn finns det regler för 
hur länge maten får varmhållas. När tiden från matlagning till  servering är längre måste 
maten snabbkylas efter matlagningen. Under lagring och leverans gäller krav på att maten 
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skall kunna hållas kyld. Den levererade kalla maten skall sedan värmas igen vid ser-
vering. Snabbkylning i speciella nedkylningsskåp med kraftiga fläktar och stor kylkapaci-
tet för att kunna hålla låga temperaturer trots hög lufthastighet drar mycket energi. Det 
finns dessutom olika tekniska lösningar i de olika köken och installationerna är av varie-
rande ålder. 
 
 
3.2 Kombination av svinn och energi 
 
I en undersökning av energi- och resurseffektivisering är svinn en mycket intressant fak-
tor eftersom allt som tillagas och inte äts upp är en möjlig effektivisering. Med svinn-
mängder upp mot 15- 20% av inköpt livsmedel som dessutom är klart påverkbara blir det-
ta en viktig parameter. Att sedan råvaran till svinnet på den nivån kostar mer för kommu-
nen i inköp än hela energifakturan till köket bör inte minska intresset. 
 
3.3 Systemgränser 
 
Beroende på hur systemgränsen väljes finns det olika intressenter. En global systeman-
satts innebär ett studium av faktorer för klimat- och annan miljöpåverkan. Både svinn 
och energi bär med sig miljöryggsäckar. Om detta skall ligga till grund för kommunala 
investeringsbeslut är en fråga om beskattning, förbud eller lokalt politiska beslut. Exem-
pel är CO2-beskattning av elproduktion och av köldmedieförluster i kökens installationer. 
Andra exempel är ecodesign-krav inom EU för många av de i köken ingående installatio-
nerna se rubrik ecodesign. De redan beslutade skärpningarna av byggregler som har fattas 
inom EU, men som ännu inte har blivit svensk lag är ett annat exempel. De nya reglerna 
mynnar ut i krav på nära nog 0-energibehov i offentliga nybyggnader inklusive ombygg-
nader från 2019. Till dessa yttre faktorer kan läggas lokalt förankrad önskan att fatta 
globalt hållbara beslut.  
 
En kommunal gräns ser på de kostnader som kommunen drabbas av och innefattar då 
hela kedjan i den centrala eller lokala lösningen. Här blir inte ”ryggsäckarna” för råvaror 
eller energi av annan betydelse än det som drabbar i form av kostnader.  
 
En systemgräns som delar på resurs effektivisering av svinn och energi kan ge felakti-
ga beslutsunderlag. Detta kan inträffa med separata ”mat”-organisationer och”fastighets”-
organisationer. 
 
3.4 Beskrivning av de olika köken 
 
Köken är av tre olika typer centralkök som lagar maten och sänder den varm till skolornas 
mottagningskök. I de senare lagas ofta potatis, pasta och ris som komplement till den mat 
som erhålls från centralköket.  Den andra typen av system är att allt lagas i ett lokalt till-
lagningskök. 
 
När det gäller organisation finns det ytterligare olikheter som kan ha betydelse för energi-
effektivisering och svinnminimering, utöver den ovan nämnda skillnaden mellan central-
lokal lösning. I Göteborg är centralköken även ansvariga för personalen i tillhörande mot-
tagningskök, medan detta inte gäller i Trollhättan. I de här deltagande köken har kommu-
nerna valt att skilja ansvaret för mat och matlagning från ansvaret för fastighet och instal-
lationer. I Tibro som nyss har organiserat om från en central lösning till lokal är inköp 
och meny centralt placerad. Detta är inte fallet för Göteborgs lokala kök. 
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Med skolor har avsetts att se på sådana från lågstadium till gymnasium. En del centralkök 
lagar dessutom mat till några förskolor. Detta gäller Lundby och Bergsjön. Ytterligare ut-
vidgning av omfånget finns i Bergsjön som lagar mat till ett äldreboende. Innebörden av 
detta är att även kyld mat distribueras och köket innehåller en cook-chill process med till-
hörande snabbkylningsskåp. 
 
I urvalet av skolor har medtagits en mer än från början planerat. Skälet är att denna inne-
håller bergbrunnar som användes för att ta hand om kondensorvärmen från kökets kylan-
läggningar. En ytterligare faktor att ha med sig vid kommande bedömningar är att vad 
som är en portion mat kan skilja mellan olika områden.    
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4 Svinn 
 
För att ta reda på vilka resurseffektiviseringar man kan uppnå genom att halvera energiåt-
gången och svinnet i storköksledet har vi valt att betrakta hela tillverkningskedjan av 
livsmedel från primärproduktion och fram till avfall i skolrestaurangerna. En reducering 
av svinn i storkökssektorn påverkar indirekt energi- och resursåtgången i alla de tidigare 
leden i form av att mindre behöver produceras och därmed mindre energiåtgång i proces-
sen fram till att livsmedlet når storköket. Se nedanstående flödesschema figur 1. 
 
Således har det i denna förstudie fokuserats på direkt energianvändning i köken och svin-
net i köket för att få en  komplett bild av den totala energi- och resursbelastningen av ma-
ten och för att finna möjligheter att reducera den totala energiförbrukningen och miljöpå-
verkan. 

 
 
Figur 1 Flödesschema över  livsmedelsproduktion från primärproduktion till skolmåltid 

4.1 Svinn i storköksledet – definitioner 
 
I denna studie har vi endast tagit med det svinn som sker inom skolrestaurangens del av 
den totala livsmedelkedjan vilket delas in i: 
 

‐ Lagrings- och beredningssvinn 
‐ Serveringssvinn 
‐ Tallrikssvinn 
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Denna indelning är vid uppföljningar och mätningar inte tillräckligt fin för att kunna hitta 
potential till förbättringar, vi föreslår därför följande indelning: 

 
‐ Lagringssvinn 
‐ Beredningssvinn 
‐ Överskottssvinn 
‐ Kantin- och grytsvinn 
‐ Serveringssvinn 
‐ Tallrikssvinn 
‐ Flytande svinn 
‐ Trygghetssvinn 

Lagringssvinn är sådant som man måste slänga på grund av att bäst-före-datumet har 
passerats, att livsmedlen på något sätt behandlats fel och därför inte uppfyller de kvali-
tetskrav som ställs på maten eller att det under lagring har förlorat i vikt på grund av väts-
kesläpp eller uttorkning. Detta svinn är till största delen ett onödigt svinn (detta svinn 
skulle kunna delas upp ytterligare till kvalitetssvinn och viktsvinn). 
 
Beredningssvinn är det som försvinner vid beredningen av råvarorna i form av till exem-
pel skalrester när man gjort i ordning sallad och frukt, köttben och fiskrens vid beredning 
av dessa råvaror innan tillagning. Detta svinn är till viss del oundvikligt men kan på 
grund av överdriven ansnings, slarvig rensning och rena misstag bli onödigt högt. 
 
Överskottssvinn är den mat som lagats till och aldrig varit ute till servering och som  
varmhållits under begränsad tid så att den fortfarande håller bra kvalitet. Detta svinn kan 
tas tillvara som ingrediens till gratäng, sallad eller pytt i panna och så vidare om man har 
tillräcklig nedkylningskapacitet ur matsäkerhetssynpunkt annars slängs det. (Överskotts-
svinnet blir ett rent svinn om det inte kan tas till vara annars blir det  ett omarbetnings-
svinn och tas till vara i en annan rätt). 
 
Kantinsvinn/ Gryt och blecksvinn är det svinn som består av skrap i kantiner, grytor 
och bleck. Detta svinn är till viss del oundvikligt men på grund av till exempel otillräcklig 
urskrapning eller fastbränning kan de bli onödigt högt. 
 
Serveringssvinn är det svinn som varit ute på bleck och blivit över, och till följd av hygi-
enregler inte får serveras igen. 
 
Tallrikssvinn är den serverade maten som inte äts upp av matgästerna och som därför 
slängs vid diskinlämningen. Ibland sorteras detta skräp så att man kan kompostera mat-
resterna eller att de utgör råvara till biogasframställning. Även om resterna tas till vara på 
något av ovanstående sätt är detta ett slöseri med resurser. 
 
Flytande svinn är dryck och flytande tallrikssvinn som inte tas omhand med de fasta 
matresterna. 
 
”Trygghetssvinn” i denna studie har ytterligare ett svinnbegrepp införts, ett så kallat 
trygghetssvinn, det vill säga att man beställer eller lagar till lite extra för att inte behöva 
stå utan om till exempel måltiden är extra populär eller att man från centralkök gärna 
skickar med lite extra av någon komponent för att det ser lite ut i kantinen1. Detta leder 
till ökat beredningssvinn, serveringssvinn och/eller tallrikssvinn beroende på hur långt i 
serveringskedjan det når. 
 
                                                      
1 Ann-Sofie Johansson, Bergsjön, muntlig kommentar vid projektmöte 15 september 2010 
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4.2 Tidigare studier kring svinn i storkökssektorn 
 
Inom ramen för denna studie har det inte genomförts någon detaljerad litteraturstudie 
kring svinn i storköksledet, dock har några axplock  valts ut för att erhålla en indikation 
på vilka svinnivåer som har framkommit  i tidigare studier. En av dessa från 2002 visade 
på att storkökens svinn ligger på 18% av inköpt livsmedel beräknat på totalt ca 5000 ser-
verade portioner2. Med fördelningen: 
 

4 % lagrings- och beredningssvinn 
4 % serveringssvinn 
10 % tallrikssvinn 
82 % uppäten mat 

 
Ytterligare studier som framförallt inriktat sig på att mäta tallrisksvinnet visar på att detta 
uppgår till 25-37 gram per serverad portion enstaka uppföljningar genomfördes på  kan-
tinavfall och överbliven mat (kantinsvinn, överskottssvinn) vilket motsvarade ytterligare 
22-47 gram per portion3. I en delstudie redovisad i denna rapport följde man under två 
veckors tid tallrikssvinn, serveringssvinn och även tillvaratagen mat från köket (det som 
blivit överskottsvinn om man inte kunnat ta tillvara det)4. Nivåerna på de olika svinnen i 
förhållande till tillagad mat inklusive salladsbuffé från totalt ca 30.000 portioner uppgick 
till: 
 

12% serveringssvinn    (6-23%) 
   6% tallrikssvinn          (2-9%) 
   7% tillvaratagen mat   (0-16%) 
 74% uppäten mat           (64-87%) 
 
De deltagande köken i dessa studier vittnar om att det var lärorikt att genomföra denna 
typ av mätning för att få svart på vitt hur det kan se ut och därmed ett ökat engagemang 
att åstadkomma förändringar. 
 
Göteborgs Agenda 21-kontor initierade svinnmätningar under läsåret 2009/2010 i en rad 
storhushåll inom kommunen. För de deltagande skolrestaurangerna var fokus enbart tall-
rikssvinn5. Denna studie är under sammanställning, vi har dock fått möjlighet att ta del av 
data. Studien var upplagd över två perioder med en informationskampanj i samband med/ 
inför den andra mätperioden. Det sammanlagda tallrikssvinnet under hela mätperioden 
låg på 9,2 % (mätt på strax under 200.000 beställda/serverade standardlunchportioner 
(330g) exklusive bröd och mjölk). Skillnaden före och efter informationskampanjen visar 
på en svag nedgång när man betraktar hela materialet. Det finns dock fler exempel på 
skolor där man uppnått en halvering av sitt tallriksvinn under den andra mätperioden jäm-
fört med den första, från 10,4% till 4,6% (ca 1.800 förskoleportioner) respektive från 16% 
till 9,8% (ca 21.500 F-9 portioner). Den totala spännvidden i medelsvinn per dag och sko-
la under denna studie sträckte sig från 1,4 % till 31,1%. 
 
Orsakerna till varför tallrikssvinn uppstår har studerats under 2009 inom ramen för en 
magisteruppsats6. Dennas studie pekar på ett flertal orsaker till att eleverna slänger mat, 
att man tagit för mycket, inte tycker att maten är så god och grupptryck i form av att kam-

                                                      
2 ”Svinn i Storhushåll” Rebecka Karlsson (2002), fms rapport 175 
3 ”Minskat svinn av livsmedel i skolkök”, Naturvårdsverkets rapport 5979 (Juli 2009) 
4 ”Den dyraste maten är inte den som äts upp – Svinnmätning i sex skolor i Eskilstuna kommun 
2009” bilaga 2 i ovanstående rapport 
5 Via kontakter med Rebecca Palosaari Fogler Agenda 21 samordnare och Kristofer Palmestål Mil-
jöförvaltningen, Göteborg 
6 ”Oexploaterade potentialer till reducerat matsvinn” (2009) 
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raterna är klara och därför hinner man inte äta upp sin mat. Enligt denna studie reflekterar 
inte eleverna över att de slänger mat. 
 
4.3 Kartläggning/erfarenheten från de deltagandes 

storköken 
 
Verifiering av svinnivåerna har gjorts i denna förstudie genom avstämning  med de delta-
gande köken att de antagna nivåerna från Karlssons studie är rimliga. Alla har instämt i 
att det är en rimlig utgångspunkt för beräkningar av svinnets energiryggsäck och klimat-
påverkan samt att ha som ansats för hur stor besparingspotentialen är vid halverat svinn 
och halverad energiåtgång i skolrestaurangsledet. I fler fall påpekade personalen i de be-
sökta köken att de upplevde att lagrings- och beredningssvinnet känns högt, eftersom de 
idag köper hem mer förädlade råvaror som till exempel skurna morötter, däremot befarar 
man att tallrikssvinnet är högre än 10% varför den totala nivån på 18% var rimlig att an-
vända i de fortsatta beräkningarna av klimatpåverkan och energiryggsäck i svinnet. Dock 
poängterar alla att storleken på tallrikssvinnet varierar beroende på en rad faktorer som 
nämnts i tidigare studier. Dessutom lyftes ytterligare orsaker till tallrikssvinn fram som 
till exempel; matro, variationer i hur man arbetar med pedagogisk lunch som att matgäs-
ten gärna tar  mycket mat direkt  för att man inte har tid/ vill stå i kö en gång till för att ta 
om. Detta märks framförallt för de populära rätterna där tallrikssvinnet ofta blir högt. 
 
Flera av Göteborgsköken i denna förstudie har varit med i den av Agenda 21-kontoret ini-
tierade mätningen av tallrikssvinn. Att skapa förståelse och uthållighet i minskat tallriks-
svin kräver ett brett engagemang. Guldhedsskolans kampanj med en så kallad pannkaks-
linje, för att visualisera och motivera eleverna att när de sänkt mängden kastad mat till en 
viss nivå så blir det pannkaka, är ett exempel på att uthålligheten inte är lätt att uppnå7. En 
bit in i mätperioden nådde man ner till den utsatta nivå och fick pannkaka, därefter steg 
nivåerna igen. 
  

                                                      
7 Christina Linnerhag och Gunilla Williander, Guldhedsskolan, presentation vid projektmöte 15 
september 2010 
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Tabell 4 Besparingspotential vid halverat svinn från 18% till 9%i storköksledet, i förstu-
diens måltidsservice och i hela skolkökssektorns måltidsservice   

BESPARINGSPOTENTIAL VID HALVERAT SVINN 
FÖRSTUDIEN 21.600 portioner/dag 

Inköpt mat 1.900 ton/år 
Klimatpåverkan  1,7-4,7kg CO2-ekv/kg inköpt mat 

3.200-8.900 ton CO2-ekv/år 
Energiryggsäck*  5,1-6,9 kWh-e/kg inköpt mat 

9,6 -13 GWh/år 
  
  
Halvering av svinn till 9% 
    Minskad klimatpåverkan 300-800 ton CO2-ekv/år 
    Minskad energiåtgång i tidigare led* 900-1200 MWh/år  

  
HELA SKOLKÖKSSEKTORN 1.410.000 portioner/dag 

Minskad klimatpåverkan 20.000-50.000 ton CO2-ekv/ år.  
Minskad energiåtgång i tidigare led* 60-80 GWh/år 

  
Spannet för klimatdata och energidata speglar spannet i resultat för de i förstudien ingående köken. 
* excl energiåtgång för transporter och lagring mellan produktion och storkök 
 
Denna förstudie demonstrerar vikten av att jobba såväl med minskning av svinn som med 
energieffektivisering i storköken. Vilket exemplifieras i figur 8 nedan. Data som tagits 
fram inom ramen för förstudien gäller energiåtgången i Trollhättans centralkök, det enda 
kök i studien som i dagsläget har separat redovisning av energiåtgång.  
 
Energiåtgången i Trollhättans alla mottagningskök har grovt uppskattats till att ligga på 
sammanlagt samma nivå som i centralköket. En halvering av energiåtgången i alla ingå-
ende köken och en halvering av svinn ger enligt detta exempel en total minskning av 
energiåtgången fram till måltidssituationen med knappt en fjärdedel (transporter till cen-
tralkök och mellan centralkök och lokalkök är ej inkluderade i denna studie) 
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Figur 7 Illustrerar den i måltidslivscykeln totala energiåtgången exklusive transporter 
och lagring mellan produktion och storkök. De utlyfta segmenten visar på energibespa-
ringspotential (MWh/år) vid halverat svinn och halverad energiåtgång i köksledet för 
Trollhättans måltidsservice.  
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Figur 8 Illustrera fördelningen av klimatpåverkan från inköpt livsmedel till Trollhättans 
centralkök. Det utlyfta segmentet visar på miljöbesparings potential uttryckt som minska-
de klimatpåverkan (ton CO2 ekv/år) vid halverat svinn i köksledet för Trollhättans mål-
tidsservice.  
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Figur 9 Illustrera fördelningen av kostnader från inköpt livsmedel till Trollhättans cen-
tralkök, energiåtgång i Centralkök och uppskattad energiåtgång i mottagningsköken. Det 
utlyfta segmenten visar på kostnadsbesparings potential (tusentals kronor) per år i köks-
ledet för Trollhättans måltidsservice.  

 
Tabell 5 Ansatsen att halvera energiåtgången i storköken och halvera svinnet pekar via 
överslagsräkningar genomförda i förstudien att de uppskattade besparingar som kan 
uppnås för Trollhättans måltidservice omfattande 10.000 lunchportioner/dag är: 

 Minskad energiåtgång i 
storköken och livsme-
delsproduktionen 

Minskad klimat-
påverkan 

Minskade 
kostnader för 
inköpt energi 
och livsmedel 

Halverad energiåt-
gång 

~600 MWh/år ~40 ton CO2-
ekv/år 

~280.000 kr/år 

Halverat svinn ~200 MWh/år ~120 ton CO2-
ekv/år 

~1.070.000 
kr/år 

TOTALT ~800 MWh/år ~160 ton CO2-
ekv/år 

~1.350.000 
kr/år 
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4.6 Hur kan svinnet påverkas? 
 
Alla deltagare i förstudien är överens om att det krävs uthållighet och engagemang för att 
nå och bibehålla reducering/ halvering av svinn från de uppskattade 18%. En viktig led-
stjärna är att via uppföljning och mätning erhålla en ännu klarare bild av orsakerna till 
svinn för att kunna sätta in rätt åtgärder så att andelen uppäten mat ökar och svinnet 
minskar. Med målsättning att laga mat för måltid inte för kompostering eller energigene-
rering. 
 
Att ta till vara på rester är det näst bästa alternativet för överskottsmat. Det allra bästa är 
om detta överskott aldrig uppstår eller blir så litet som möjligt eftersom det skall proces-
sas en gång till antingen i form av ingrediens till sallad eller som komponent i en rätt som 
skall värmebehandlas en gång till. Visionen är att bara laga så mycket som går åt utan att 
några måltidsgäster blir utan. En balansgång som inte är lätt. Det är via utmaningar som 
man når långt, detta kännetecknar arbetsmetodiken i Lean det vill säga till exempel ge-
nom att sätta en vision om att bara laga så mycket mat varje dag som äts upp varje dag så 
når man längre, än om man bara säger att det går inte. (Det vill säga att skapa en utma-
ning). 
Nedan följer några konkreta åtgärder hämtade från deltagarna i förstudien: 
 
Minskat Beredningssvinn 
Övergången från stekhällar till varmluftugnar och mer gratänger, fisk under täcke istället 
för stekning och så vidare har säkert lett till ett minskat beredningsvinn i form av minska-
de vätskeförluster och framförallt till att skolungdomarna idag gillar fisk i betydligt högre 
utsträckning än tidigare generationer. (Trollhättan).  
 
Minskat överskottssvinn- trygghetssvinn 
Under förstudien har ett antal exempel kommit fram som visar på vikten av flexibilitet 
och återkoppling inom kedjan för att minimera svinnet fram till måltidsgästen. En förenk-
ling som till exempel Trollhättan infört är en standardportion istället för fler beroende av 
elevunderlaget. Mottagningsköken korrigerar sedan sina beställningar upp eller ner bero-
ende på om det enbart är förskoleelever eller gymnasieelever. Detta har medfört stora för-
enklingar i centralköket och bidragit till en ökad servicenivå för kunderna, mottagnings-
köken. Dessutom justerar mottagningsköken beställningsnivåerna efter popularitet på rät-
terna. Till exempel i fallet Magnus Åberg gymnasium så kan antalet standardportioner va-
riera mellan 500 och 1500. Att spannet kan vara så stort beror på att de har valt att 
komplettera den lagade lunchen med så kallad lättlunch bestående av fil/yoghurt med till-
behör. Detta alternativ innebär också en säkerhet att det alltid finns något att servera så att 
de så kallade trygghetsbeställningarna hålls nere, men kan också leda till ökat 
överskottsvinn om man inte jobbar med återkoppling på vid vilka rätter som lättlunchen 
slår ut den ordinarie. 
 
Hanteringen av tilläggsbeställningar, avbeställningar och uteblivna avbeställningar längs 
med hel kedjan har stor betydelse på hur svinnet kan påverkas på ett positivt sätt om det 
sköts och alla känner trygghet med systemet. Om det däremot upplevs som krångligt med 
tilläggsbeställningar och avbeställningar sker för sent eller inte alls  så är det en väsentlig 
källa till svinn som behöver åtgärdas. 
 
Blastkiller för att snabbt kunna kyla och ta tillvara rester som ingrediens till kommande 
alternativa rätter, som ej på förhand är uppsatta på menyn (Guldhedsskolan). 
 
Att servera skalpotatis istället för skalad potatis innebär lägre beredningssvinn i form av 
lägre andel sönderkokt potatis och eventuellt lägre skalsvinn. (Trollhättan). 
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Minskat Serveringsvinn 
För att kunna säkerställa en minskning av serveringsvinn behöver man ta till vara det en-
gagemang som finns hos personalen och att ta del av varandras erfarenheter. Till exempel 
Guldhedsskolan strategi att successivt minska serveringskantinerna vartefter lunchen ser-
veras, allt för att minska risken att mat som står framme i serveringsdisken inte blir efter-
frågat av måltidgästen. (Guldhedsskolan). 
 
Minskat Tallrikssvinn 
Enkla lösningar för att minska tallrikssvinnet finns inte. I samband med projektmöte den 
15 september diskuterades framförallt tänkbara orsaker till tallrikssvinnet. Önskan att 
skapa lugn och ro kring måltidssituationen både för att gästerna skall tillgodogöra sig ma-
ten på bästa sett men också för att på detta sätt kunna minska svinnet framfördes som 
mycket väsentliga. De idéer som kom fram finns listade i bilaga C.  
 
Att minska svinn oberoende var i storköksledet kräver engagemang och uthållighet att 
sändigt jobba med ständiga förbättringar. Hur detta kan uppnås presenteras i kapitel 4.  
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5 Energi 
I denna förstudie har en kartläggning genomförts för att identifiera energianvändande 
processer och utrustning samt övergripande status på energiförbrukare och identifiering 
av vilka framtida mätningar som behöver göras och hur de kan genomföras. Med syfte att 
erhålla underlag för framtida energiinvesteringar 
 
 
5.1 Beskrivning av de olika köken ur energisynpunkt 
 
Under § 1.5 ovan har de olika köken beskrivits. Mycket av dessa skillnader och likheter 
har relevans ur energisynpunkt. Utöver detta kan några specifika skillnader noteras.  
 
Tibro 
I Tibro har samtlig ny kökskyla försätts med glykolsystem som kyler kondensorerna. Det-
ta leder till lägre totala fyllningar av köldmedier, möjlighet att styra återanvändningen av 
kondensorenergin och mindre fläktarbete. Till glykolsystemet finns kopplat ackumulato-
rer som sparar värme för förvärmning av tappvarmvatten inom hela skolan. Om varmvat-
tenbehovet inte kan ladda ur ackumulatorn träder kylmedelkylare utomhus in och kyler 
bort överskottsvärmen. Av intresse här är hur stor andel av värmen som inte återanvän-
des. Hinder kan vara både storleken av ackumulatorn och varmvattenbehovet. Även hur 
diskmaskiner är kopplade mot varmt och kallt vatten har betydelse. Om det är större 
mängder värme som skulle kunna återanvändas kan installation av värmepumpar vara 
lönsamt.  
 
Trollhättan 
I Trollhättans centralkök finns det en återföring av värme från tryckrörsvärmeväxlare på 
kylaggregaten till kyl och frysrum. Värmen återanvändes för förvärmning av tilluft i ett 
relativt nytt ventilationsaggregat. Byggnaden har både fjärrvärme och elektriska radiato-
rer. Värmevagnarna som användes vid transport ut till skolorna ansluts till eluttag som 
styrda av ett tidur.  
 
Lundby 
Centralköket i Lundby har ett nytt ventilationssystem med frekvensstyrda fläktar. I övrigt 
inget speciellt utom att elsystemet för deras värmevagnar inte har något tidur. Ingen åter-
vinning finns installerad för energi. Dessutom är installationer ändrade med frågetecken 
för ritningsuppdateringar. Byggnaden är fjärrvärmeansluten och en del i ett skolkomplex. 
 
Bergsjön – Fjällbo Park 
Centralköket i Fjällbo Park är en del av ett äldreboende. Mat levereras även till detta. I 
köket finns ett antal kommersiella kyl och frysskåp liksom en relativt stor snabbkyl. 
Samtliga dessa  luftkylda med all värme belastande kökslokalen. Dessutom finns kyl och 
frysrum både i kök och i källaren. Samtliga dessa är anslutna till luftkylda kondensorag-
gregat som står i ett maskinrum i källaren. Rummet ventileras ett separat luftsystem som 
lyfter ut den värmda luften utomhus. Troligen har den här lösningen givit ett lågt invester-
ingsbehov och nu en större driftkostnad när det är varmt ute. Om systemet generellt är 
oekonomiskt beror säkert på kravet på vad det skall jämföras med och krav på avskriv-
ningstid. Även här saknar elsystemet för värmevagnarna  kopplingsur. Mottagnings och 
lokalkök i övrigt är delar av skolbyggnader. 
 
Hagkroksvägen 
I förskolan i Hagkroksvägen finns en anslutning till borrade bergbrunnar. Dessa utnyttjas 
även för kylning av kondensorer till kylsystemen.  Det finns ett intresse att utvärdera den 
lösningen. 
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5.2 Kartläggning av energianvändande processer och 

utrustning 
 
Att i detalj mäta alla energiflöden i ett kök är kostsamt och därmed är det viktigt att i ett 
första steg bestämma vilka processer eller utrustningar som är av intresse. Dessa är fram-
förallt energiförbrukare som det finns en stor potential till att, i första hand, energieffekti-
visera och i andra hand återvinna värmen ifrån. För att sedan kunna bedöma potentialen 
för detta måste man även veta när energiförbrukningen sker i tiden. Först då kan man av-
göra om det finns lönsamhet till att antingen energieffektivisera eller återvinna värmen 
från och hur en eventuell lagring av energin mellan olika tidpunkter kan ske. Nedan listan 
de intressanta energiförbrukare som i hög grad är intressanta att mäta och kartlägga. 
 
5.2.1 Matlagningsapparater 
 
Dessa består av t.ex. ugnar, kokgrytor, stekhällar och diverse matprepareringsmaskiner. 
Signifikanta för dessa är att de använder en hög el-effekt under en relativt kort tid, van-
ligtvis någon timme åt gången. Dessa maskiner är främst intressanta för energieffektivise-
ring och är troligen inte lönsamma att byta ut till mer energieffektiva förrän de har gått 
sönder. Intressanta punkter kan dock vara att t.ex. värma upp kokgrytor med fjärrvärme 
eller spillvärme med detta kräver produktutveckling av maskinerna. Då matlagningsma-
skinerna går med hög effekt under en kort tid under dagen så är de också intressanta att 
studera utifrån dessa sammanlaga effektförbrukning med tanken på kostnader för installe-
rad effekt och effekttariffer. Samtliga maskiner bidrar också till en uppvärmning till loka-
len som i vissa fall måste kylas bort eller kan användas som förvärmning av lokalens till-
luft. Dessa matlagningsmaskiner använder alla el-energi och kan relativt enkelt mätas upp 
antingen i olika delgrupper eller var för sig. En kartläggning av varje enskild maskins el-
användning anses inte vara av största intresse för syftet i detta projekt. 
 
5.2.2 Kyl och frys 
 
Ett storköks kylar och frysar kan bestå av både större frys- och kylrum med centrala eller 
enskilda kylmaskiner eller prefabricerade kyl- och frysskåp mer likt skåp för privathus-
håll. De flesta kök innehåller en blandning av dessa typer av kylar och frysar. Tidigare 
studier visar på att kylning och frysning står för mellan 20 och 40 procent av ett storköks 
energianvändning. Kyl och frys är av intresse både vad det gäller energieffektivisering 
och återvinning av kondensorvärme. Alla kylar och frysar måste i en energikartläggning 
mätas som enskilda objekt för att kunna uppskatta potentialen för effektivisering och 
återvinning av värmen. Ett flertal kök har redan idag någon form av återvinning av vär-
men från dessa men det finns ett tydligt behov av effektivisering även i dessa installatio-
ner. Vid återvinning av kondensorvärmen är det viktigt att göra detta på ett sätt som inte 
sänker kylmaskinens effektivitet på grund av högre kondenseringsstemperatur. Vissa cen-
tralkök använder sig av en cook-chill-process som också måste mätas för att se om denna 
kan effektivisera. 
 
5.2.3 Diskmaskiner 
 
Diskning i olika typer av kök kan vara stora energianvändare och använder stora mängder 
vatten och de är även stora effektförbrukare (inte ovanligt med el-effekter på över 50 kW) 
Uppvärmningen av vattnet i maskinerna görs många gånger med el eller ånga men skulle 
kunna försörjas med både kall- och varmvatten. Då diskmaskinerna använder en hög 
temperatur på vattnet vid diskning så kan det till och med vara lönsamt att installera spe-
ciella ledningar med varmvatten med extra hög temperatur till maskinerna. Vid en kart-
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läggning av ett storköks energianvändning är det av stor vikt att mäta diskmaskinernas 
energianvändning, temperaturkrav och när den infaller i tiden för att fastställa potentialen 
för effektivisering och förvärmning av varmvatten. En tidigare studie från åldringsvård i 
Danmark uppskattade att diskmaskinerna stod för 28 procent av energianvändningen i ett 
storkök. Då diskmaskinerna använder stora mängder uppvärmt vatten så kommer även en 
stor del av avloppsförlusterna i storkök från diskmaskinerna. Genom att mätas diskma-
skinernas elanvändning och vattenförbrukning samt möjligen temperaturen på spillvattnet 
så kan man troligen med tillräcklig noggrannhet uppskatta avloppsförlusterna i ett stor-
kök. 
 
5.2.4 Transportskåp, värmeskåp och värmevagnar 
 
Dessa skåp och vagnar används för att transporta uppvärmd mat från centralkök till mot-
tagningskök eller t.ex. för att varmhålla maten i ett lokalkök. Har var för sig låg effekt-
förbrukning men används i dussintal i större kök och hålls i vissa lägen uppvärmda väl-
digt länge. Intressanta aspekter är t.ex. vid vilken tidpunkt är det optimala att starta upp-
värmningen upp dem, kan man värma upp och varmhålla dem i sekvens för att få ner den 
sammanlagda el-effekten, hur effektiva är de på att hålla värmen och går det att återvinna 
värmen efter dagens användning? Skåpens energianvändning är troligen lämplig att mäta 
upp i en stor eller några undergrupper för varje kök. Det är även viktigt att på plats do-
kumentera hur skåpen eller vagnarna används idag. Exempelvis om man använder tidur 
eller aktiverar de för hand samt hur de förvaras uppvärmda, inomhus eller utomhus. Om 
det konstateras att dessa är stora elanvändare så kan det även vara av intresse att följa 
några enskilda skåp eller vagnar mer noggrant med temperaturgivare inne och utanpå 
skåpet och även registrera öppning och stängning av luckan. 
 
5.2.5 Kall- och varmvatten 
 
Storkök är stora användare av kall- och varmvatten och i denna studie så ligger fokus på 
varmvattenanvändningen. Tidigare uppskattningar visar på att så mycket som 30 till 50 
procent av energianvändningen i ett storkök går till värmning av varmvatten. Många av 
ett storköks processer lämpar sig för att återvinna värme till förvärmning av varmvatten. 
Dock måste återvinningen av värme från olika processer antingen infalla vid samma tid-
punkt som t.ex. förvärmning av tappvarmvatten eller så måste energin på något sätt lagras 
över dygnet. Detta gör att varmvattnet till respektive kök kommer att studeras och mätas 
inom projektet. Mängden kallvatten i respektive kök kan antagligen i många uppskattas 
genom tillgång till de debiteringsmätare som ofta finns installerade. 
 
5.2.6 Ventilation och köksfläktar 
 
Värmen från kökens frånluft kan ofta användas för återvinning till förvärmning av varm-
vatten eller ventilation. I många fall återvinns idag kökens frånluft för värmning av tilluf-
ten via värmeväxlare dock är luften från köksfläktar och ugnsutsug svårare på grund av 
den höga oshalten. Detta gör att det är viktigt att inte frånluften från lokalen och spisar 
och ugnar blandas för eventuell återvinning. Ventilation måste mätas för att dels undersö-
ka potentialen för återvinning eller effektivisering av befintlig återvinning. Ofta så sköts 
även lokalens uppvärmning med hjälp av värmning av ventilationsluften vilket gör att 
mätning krävs för att uppskatta värmebehovet och dess varaktighetskurva. I kök med va-
rierande ventilationsflöde kommer en kontinuerlig loggning av flödet ske men i mindre 
kök med ett eller två fasta flöden kommer mätningen att ske kortvarigt under två till tre 
tillfällen under mätperioden. 
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5.2.7 Lokaluppvärmning 
 
Då lokalen inte i huvudsak värms med hjälp av ventilationen och den interna värmelasten 
kommer en mätning av uppvärmningsbehovet ske om det tillför studien något väsentligt. 
Kökets biutrymmen så som t.ex. kontor, personalrum och omklädningsrum kommer även 
att beaktas om de är av intresse. Lokaluppvärmning kommer, om den inte mäts separat, 
bli en del av totala energianvändningen som mäts upp. Intressanta aspekter på lokalupp-
värmningen kan vara hur den sker under helger, ledigheter och kvällar. Det är inte heller 
ovanligt att bristfälligt utformade system värmer och kyler lokaler samtidigt vilket i alla 
kök måste kontrolleras att så inte sker. 
 
5.2.8 Belysning 
 
Belysning kan vara en betydande del av ett storköks energianvändning och idag finns det 
ett flertal energieffektiva belysningsprodukter. Beroende på hur elen till belysningen är 
installerad kommer energianvändningen att antingen mätas upp eller beräknas utifrån in-
stallerad effekt och uppskattad driftstid. 
 
5.2.9 Övrig energianvändning 
 
Övriga installationer som använder energi mäts endast då de är av intresse ur ett effektivi-
serings- eller återvinningsperspektiv. Exempel på detta är installerade varmvattenberedare 
och ackumulatortankar för värmning av tappvarmvatten och redan befintlig återvinning 
av värme från någon process eller maskin. Ett annat exempel är luftridåer vid lastbryggor. 
 
5.2.9.1 Total användning av el, fjärrvärme och kallvatten 
 
Inom projektet kommer hela kökets energianvändning i form av elenergi eller fjärrvärme 
att mätas samt även kallvattenanvändningen. I de fall befintliga debiteringsmätare finns 
installerade för mätning av kökets el, fjärrvärme och kallvatten kommer dessa att använ-
das. 
 
 
5.3 Fältmätning av energianvändning och effektbe-

hov för storkök 
 
Syftet med mätningen är att ge tillräckliga kunskaper om kökens energi – och effektbehov 
kopplat till olika typer av tider på dygnet, perioder på året och olika typer av kök och pro-
cesser. Detta medför att mätperioden kommer att innefatta en hel årscykel med tillräcklig 
noggrannhet för att kunna ge underlag till förslag om effektiviseringar både i form av 
energi men också ekonomi. Inom den ekonomiska potentialen inryms både besparing av 
kostnader för energi men också möjligheten att sänka el-effekten vilken kan ge förutsätt-
ningar för lägre och billigare effektabonnemang. Effektabonnemangens betydelse för el-
kostnaden kommer sannolikt att öka i samband med att det Europeiska el-nätet blir mer 
och mer sammanbyggt. 
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5.4 Sammanställning av förslag till energimätning i 
storkök 

 
Tabell 6 Sammanställning över de mätningar som kommer att ske i respektive kök 

Energianvändare Typ av energi Uppmätta storheter Kommentar 
    
Matlagningsapparater El-energi Energi och medel-

effekt 
Mäts i de grupper som 
är lämliga med avseende 
på hur de är installerad 

Kyl och frys El-energi per 
skåp eller per 
kylmaskin 

Energi och medel-
effekt 

Mäts separat 

Kylmaskiner El-energi El-energi, tempera-
turer på kalla och 
varma sidan, even-
tuellt trycknivåer 

Mäts per kylmaskin. 
Avser större kylmaski-
ner till kyl- eller frys-
rum 

Diskmaskiner El-energi (ev. 
även ånga) 

El-energi, vatten-
förbrukning och 
eventuellt tempera-
tur på spillvatten 

Mäts separat 

Transport- och  
värmeskåp 

El-energi Energi, medelef-
fekt och i några 
skåp temperatur 

Mäts i grupper i större 
kök och separat i kök 
med enstaka skåp 

Kall- och varmvatten Värme Flöde och tempera-
tur 

Mäts så totalt som möj-
ligt, även varmvatten-
cirkulation i förekom-
mande fall 

Ventilation och  
köksfläktar 

Värme Luftflöden och 
temperaturer 

Mäts kontinuerligt eller 
2 till 3 gånger under pe-
rioden 

Lokaluppvärmning Värme Flöden och tempe-
raturer 

Inklusive värmning via 
ventilationens tilluft 

Belysning El-energi Energi och/eller ef-
fekt och uppskat-
tad driftstid 

Mäts i största möjlig 
grupp 

Övriga  
energianvändare 

El och värme El- eller värme-
energi och tempe-
raturer 

-- 

Övrigt -- Inom- och utom-
hustemperatur 

-- 

 
 
5.4.1 Metod för energimätning 
 
Mätningarna förslås genomföras under ett helt år för att få med alla typer av variationer i 
klimat och beläggning. För att kunna göra bedömningar om effektivisering, återvinning 
och effektbehov så krävs att man får tillgång både till effekten och när i tiden den infaller. 
Helårsmätningarna kommer då att genomföras med ett relativt långt mätintervall som 
medeleffekt och energianvändning under perioder om 15 minuter till 1 timma. Detta in-
tervall är tillräckligt för att kunna studera energianvändningen och medeleffekten under 
delperioder och under hela året med tillräcklig noggrannhet samtidigt som mängden mät-
data hålls på en rimlig nivå. För att i mer detalj kunna studera effekttoppar kommer mät-
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ningen under förslagsvis 2-3 gånger under året ske med en högre upplösning, förslagsvis 
varje till var 5:e minut. Detta kan också vara mycket värdefulla uppgifter för dimensione-
ring av el-system, effektvakter och andra tekniska installationer i framtida storkök.  
 
Mätsystemet är valt så att det via internet helt kan styras till önskat mätintervall och alla 
mätdata läggs på en server som är åtkomligt med ett lösenord via internet. Mätsystemet 
har en kapacitet att mäta energi och effekt ner till sekundnivå om så önskas. Komponen-
terna i mätinsamlingen kommer att bestå av utrusning som byggs in i befintliga, och i vis-
sa fall, nya elskåp. Utrustning för mätningen av el-energin kommer även att bestå av el-
mätare med digital display som visar mängden använd el-energi. Dessa kan då om så 
önskas lämnas kvar mot en betalning av restpriset. Dessa kan då manuellt avläsas eller 
kopplas till befintligt driftssystem för att snabbt kunna följa upp eventuella effektivise-
ringar efter fältmätningens avslut. El-mätarna (och eventuell annan utrustning) kan då 
också användas vid ett eventuellt fortsättnings/uppföljningsprojekt eller för att köket själ-
va skall kunna följa upp el-användning för vissa delar av kökets processer. Som en fort-
sättning på projektet skulle SP kunna erbjuda som tjänst att följa upp eventuella energibe-
sparingar som utförs i köket. 
 
Mätutrustningen mätosäkerhet förväntas ligga under 2 % vilket är i klass med eller bättre 
än förekommande mätare för debitering. Alla mätare kommer att verifieras av SP innan 
installation. Viss utrustning så som ventilationsaggregat utan varvtalsstyrning eller annan 
liknande med konstant drift kommer inte att mätas under hela året utan endast mätas un-
der några kortare perioder. Med hjälp och dess effekt och beräknad driftstid kan sedan 
energiförbrukning över mätperioden uppskattas. För belysningen kommer endast effekten 
och driftstiden beräknas i de fall detta är möjligt.  
 
Med en mätning enligt ovan lyckas man troligen att kartlägga och processidentifiera mer 
än 90 procent av energianvändningen i ett storkök. Installationen kommer om möjligt att 
genomföras så att kökets verksamhet påverkas så lite som möjligt. SP kommer försöka att 
anlita de företag som normalt gör installationerna och servicen i köken. Mätvärdena 
kommer sedan att läggas upp i en databas som kan göras tillgänglig för t.ex. forsknings-
projekt inom energianvändning och energistatistik. 
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5.4.2 Kostnader för energimätning 
 
Tabell 7 Tabell över kostnaden för mätning i samtliga kök 

 
 
5.5 Energieffektivisering 
 
När Energieffektivisering studeras i storkök finns det några olika angreppssätt.  Ett första 
alltid intressant är att försöka eliminera använd energi . Resursslöserier inom byggnaden 
som kylning och värmning samtidigt och andra traditionella frågor för ventilation och 
uppvärmning är aktuella även i dessa byggnader. En svårighet som berörs närmare nedan 
är spisos som försvårar traditionell värmeåtervinning i ventilationssystemen. Annan appa-
ratberoende effektivisering kommer utan andra åtgärder att bli följden av det övergripan-
de ecodesignarbete som pågår inom EU och närmare berörs nedan. Vid studiet av några 
av de aktuella produktgrupperna har det upptäckts att 90 % av alla sålda apparater är er-
sättningsinvesteringar.  Det är inte troligt att någon ändrad syn på lönsamhet avseende ut-
byte av befintliga apparater kommer inom snar framtid.  Den troligen bästa möjligheten 
till effektivisering både i befintliga och nya kök finns genom att återanvända energi inom 
köken. Det finns två möjliga källor till värme. Kylanläggningarnas kondensorer som har 
mycket stora värmemängder och avloppsvattnet från kökens apparater för matlagning, 
disk och skölj.  Det senare som tidigare var grönsakstvätt har idag i stort sett upphört ge-
nom inköp av rensade och ofta skurna grönsaker. För kylsystemen finns två extra vinster 
dels försvinner eller minskar fläktarbetet utomhus dels kan belastningen på kökens inom-
husklimat avlastas den värme som stora kommersiella kyl och frysskåp avger till rumsluf-
ten. Huvudsyftet är dock att återanvända så mycket som möjligt av befintlig värme till att 
värma i första hand tappvatten och i andra hand även ventilationsluft. Detta kräver dock 
investeringar på olika nivåer varför beslutsunderlaget måste vara säkert och ge de beräk-
nade vinsterna.  I avloppsvattnet finns stora mängder värme som kan tillvaratas. Ett exa-
mensarbete har utförts som utvärderar en befintlig avloppsvärmepump på köket på Borås 
lasarett. 

Del Kostnad Kommentar 
Mätutrustning och installationsma-
terial 1 535 000 kr Avser endast inköp 

‐ Avgår restvärde efter nedmon-
tering ‐ 230 000 kr 

Antaget restvärde om 20 % 
på den utrustning och mate-
rial som går ett återanvända 

Installation och kalibrering 907 000 kr 
Innefattar vissa ombyggna-
der av el-centraler etc. 

Drift och kontroll under mätperio-
der 1 180 000 kr  

Nedmontering och återställning 160 000 kr  

Analys av resultat, rapportering 
och resultatspridning 580 000 kr 

Inklusive lagring av mätda-
ta i databas. 

Studie av potential för effektivise-
ring och återvinning samt förslag 
till dessa i varje enskilt kök 

400 000 kr 
 

Summa 4 532 000 kr  



36 

 

 
5.5.1 Ecodesign 
 
Inom EU pågår ett stort arbete med att öka energieffektiviteten för energianvändande 
produkter. Historiskt startade arbetet med energimärkning av kyl och frys för hushåll. Det 
stora genomslaget den märkningen fick på inköpen av produkter gav inspiration till 
märkning av fler hushållsprodukter. Sedan 2005 har ecodesign blivit ett begrepp och ut-
vidgats till att omfatta även produkter för professionell användning. I storkök omfattas 
apparater för matlagning, diskning, ventilation och kyla. Många produkter som ingår i 
ecodesign är dessutom en komponent i byggnader och omfattas därför ur systemsynpunkt 
av energikrav på byggnader. Sverige har skilt fastighetsenergi från verksamhetens energi-
förbrukning, detta ger en inskränkning av hur kök påverkas av kommande krav på bygg-
nader. 
 
Ecodesign är en process likartad för alla produkter. Efter det att en produkt har ansätts 
uppfylla de krav på produkter som ställts i direktivet för energianvändande produkter 
numera energirelaterade produkter genomföres en omfattande analys. Teknik, marknad 
och mätstandarder kartläggs och ger en bra översikt. Den rapport som finns tillgänglig 
med analysresultat för varje produkt är på 400-800 sidor. 
 
Några exempel från det pågående arbetet 
Förvaringsutrymmen för försäljning av kylda och frysta matvaror i butiker har passerat 
analysstadiet och arbetet med att utforma en lag pågår. Enligt förslag skall effektiviteten 
förbättras minst 20 % till 2015 och 35% till 2020. Detta kan innan det är klart vara skärpt 
betydligt eftersom dagens teknik innebär möjligheter till mer än 60% som nu förverkligas 
i Sverige. 
 
Andra kylutrustningar som kan anses täcka de kök som behandlas här är i analysstadiet 
och resultat kan troligen finnas med kanske samma tidschema som för kyldiskar. Analy-
sen för diskmaskiner för storkök kommer att presenteras i februari 2011 med ett troligt 
genomslag i de första lagkraven 2015-2016. 
 
På samma sätt pågår analyser som avser annan utrustning för matlagning i kök. 
Ventilationssystem har precis påbörjats och kan inte förväntas vara klar förrän tidigast i 
början av 2012 med efterföljande remiss och lagstiftningsarbete under några år. Därefter 
kanske två år till första kraven börjar gälla för nya installationer. Dessa mycket genomar-
betade och i de flesta fallen ambitiösa effektiviseringskrav innebär att något lokalt arbete 
med att detaljstudera matlagnings och diskutrustning inte är försvarbart . Det finns dess-
utom rekommendationer från Miljöstyrningsrådet som avser inköp av köksutrustning10. 
 
5.5.2 Värmeåtervinning från avloppsvatten 
 
I Borås lasarett finns sedan tidigt 1980-tal en installation som tillvaratar värme från av-
loppsvatten. I sin första version var hela avloppsflödet från sjukhuset inkopplat på en 
värmeväxlare. Värmen växlades sedan upp med en värmepump. Under slutet av 1990-
talet byggdes köket om och då ändrades även denna installation. Det enda avloppsvatten-
flöde som återstår till värmeväxlaren är köksavloppet. Värmeväxlare och pumpar i det 
kalla steget är fortfarande ungefär 3 ggr för stora i enlighet med den ursprungliga an-
vändningen. Värmepumpen böts ut till en betydligt mindre och köldmediet som användes 
blev R 134a.  
 

                                                      
10 MSR 2009 Upphandlingskriterier för storkök 
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Avloppsvattenflöden är inte kontinuerliga utan starkt varierande i tiden. Värmepumpar 
skall för att vara lönsamma ha så lång gångtid som möjligt. Varmvattenbehov är även det 
i tiden starkt varierande. En teknisk lösning måste ta hänsyn till dessa olika krav på varia-
tion i tiden. På den kalla sidan finns en värmeväxlare som försmutsas av avloppsvattnet 
och därför måste rengöras regelbundet. Dessutom finns det en numera sluten mellankrets 
med ackumulerad värme.  Skälet till mellankretsen är att temperaturnivån i ackumule-
ringen är bra för tillväxt av legionella bakterier. I det slutna systemet finns värmeväxling 
till ett inkommande kallvattenflöde. Detta flöde användes till uppvärmning av en bassäng 
inom sjukhusområdet, till förvärmning av varmvatten i en annan byggnad, som värmekäl-
la till en värmepump och som förvärmt varmvatten till värmepumpens leveransflöde.  
 
Det levererade varmvattnet ut från värmepumpen värms av ytterligare en sluten ackumu-
latorkrets för att ge maskinen möjlighet att arbeta på fulleffekt så lång tid som möjligt. 
Ackumuleringen är dock inte tillräcklig för att klara topparna i förbrukningen varför extra 
toppning med fjärrvärme användes. Här är en enkel skiss från examensarbetet som har ut-
förts på värmepumpen. Se bilaga 1. 
 

 
Figur 8 Enkel skiss över energiflödena i systemet (vissa siffror är avrundade) 

De resultat som har erhållits med installationen ovan är intressanta. Eftersom systemet har 
varit i drift över 10 år i sin nuvarande utformning finns en bra erfarenhetsbas. Detta är 
speciellt viktigt med hänsyn till den rengöring som behövs i avloppsvärmeväxlaren och 
som utföres med egen personal. 
 
Tabell 8 Anläggningens årliga driftkostnader (2009) 

 El (MWh/År) SEK/År 
Värmepumpens elförbrukning 24 21 600 
Värmepumpens service  3 000 
Cirkulationspumpar 19 17 100 
Rengöring av avloppsVVX  17 000 
Total 44 58 700 
 
Återbetalningstider på 7-8 år är möjlig för den här installationen. Med bättre utnyttjande 
av värmepumpen som nu står still hela natten skulle avskrivningstiden kunna kortas be-
tydligt. Den mätosäkerhet som finns i siffrorna ovan måste accepteras med tanke på att 
flödesmätning är utförd med utanpåliggande ultraljudsmätare och befintliga temperatur-
mätningar. 
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Tillförd värme i det kalla steget 195+4+19= 219 MWh 
Erhållen värme till värmepump  219-130= 89 MWh 
Värmefaktor  (89+24)/24= 4.7 
 
Värmefaktorn har uppmätts till 4.8 med Climacheck som är en kommersiellt namngiven 
indirekt mätmetod för bestämning av kylaggregats prestanda 
 
Erhållen värme  89+24=113 MWh att jämföra med uppmätt  120-27= 93 MWh  
 
Överensstämmelsen med värmefaktorn innebär att den mest misstänkta mätningen här 
blir fjärrvärmetillskottet som då är skulle vara betydligt lägre. 
 
5.5.3 Värmeåtervinning från kylsystem 
 
Ett kylsystem är en installation som flyttar värme från en låg temperatur till en högre. 
Den naturliga ordningen är det omvända, värme flyttar sig från en högre temperatur till en 
lägre. För att bryta mot naturens ordning behövs det drivenergi. Det är den som oftast om-
talas som el till kylsystem. Utan att göra stora fel kan tillgängligt värmeflöde i den varma 
delen, kondensorn, skattas till 2-4 ggr den tillförda elenergin. För att nyttiggöra det här 
värmeflödet krävs att dess temperaturnivå är intressant till något annat ändamål. De kan-
ske vanligaste användningsmöjligheterna är varmvatten och ventilationsluft. Varmvatten 
användes i första hand till disk och i andra hand till städning. Även lokaluppvärmning 
både vattenburet och luftburet är möjligt beroende på systemutformning. 
 
Kylsystemen har både luftberörda kondensorer och vätskekylda. Små kondensorer är i 
många fall luftberörda och värmer direkt rummet de är placerade i. Detta är i ett normalt 
kök ingen bra lösning eftersom det ofta har ett värmeöverskott under hela året. Genom att 
från början köpa vätskekylda kondensorer skapas långt bättre möjligheter att styra an-
vändningen av dess värme.  
 
Vid varmvattenvärmning uppstår en tidskillnad mellan kylanläggningens kontinuerliga 
värmeavgivning och tappvattnets starkt diskontinuerliga utnyttjande. Lösningen blir att 
ackumulera varmvatten. I sin enklaste form förvärmt vatten vid 25°-35°C. Sedan värms 
detta vatten ytterligare upp över legionella gränsen dvs. åtminstone till 55°C och helst till 
60°C. Denna ytterligare värmning kan ske på flera olika sätt 
 

‐ Om värmen räcker med värmepump ofta med en värmefaktor > 4 
‐ Med fjärrvärme 
‐ Med El  
‐ Med biobränsle 
 

En sådan enkel förvärmning finns utbyggd i Tibros kök. För att se på möjligheterna måste 
både värmemängd tillgång och behov fastställas liksom temperaturnivåer och tid för be-
hoven. 
 
En annan möjlig metod är att med luftkylda kondensorer som för kyl och frysrum i Fjäll-
bo Park styra in det varma luftflödet till ventilationsluft antingen direkt eller via värme-
växling. Det senare kan vara en försiktighetsåtgärd om köldmedieläckage eller oljeläcka-
ge befaras ge skadlig lukt.  Mängderna av typen av köldmedier är inte tillräckliga för att 
ge hygieniska problem i vanliga ventilationssystem. 
 
I Trollhättans centralkök har konstruktören av kylsystemen velat återvinna något av kon-
densorvärmen. Genom att sätta in en värmeväxlare på varje kylaggregats rör ut från kom-
pressorn och före den ordinarie kondensorn kan åtminstone tryckrörsvärmen som är en 



39 

 

mindre del av kompressorns tillförda elenergi återvinnas. Teoretiskt kan större mängder 
återvinnas genom att även kondensering sker i denna första värmeväxlare. Vad som här 
sker beror helt på inställningen i styrsystemet. Den återvunna värmen användes till för-
värmning av tilluften i luftaggregatet för byggnaden, resterande luftvärmning sker med 
fjärrvärme. 
 
Vid återvinning från kylaggregat och uppvärmning av varmvatten kan de olika organisa-
tionsformerna ge olika möjligheter. I centralkök finns huvuddelen av kylaggregaten me-
dan troligen huvuddelen av diskbehovet finns ute i mottagningsköken.  I lokalkökslös-
ningen finns kyla och disk på samma plats. 
 
 
5.5.4 Värmeåtervinning från ventilationsluft 
 
För vanliga lokaler finns väl kända metoder att återvinna värme från ventilationsluften. 
Skillnaden mellan vanliga lokaler och kök är att i de senare är en stor del ofta all frånluft 
förorenad av os från matlagning. I diskussioner med driftavdelningen inom Västfastighe-
ter på Borås sjukhus visar det sig att de funnit att 80% av frånluften skulle kunna vara 
”ren” dvs. möjlig att ansluta till en regenerativ värmeväxlare. Detta kräver då utbildning 
av konsulter eller krav på konsulter vid nykonstruktion. Frånluften över matlagningsut-
rustning skall endast vara igång då den matlagning pågår. 
 
5.5.5 Svinn 
 
Svinn definieras här som inköpta varor som ej äts upp. Ur energisynpunkt är det nödvän-
digt att skilja på olika systemgränser. Den snävaste gränsen är tillförsel av energi till va-
ran efter ankomst till köket. Ett vidare system kan vara nationell gräns. Den mest omfat-
tande är att se på hela varans livscykel. Detta inkluderar då produktion, förädling, trans-
port, lagring ofta återkommer dessa åtgärder flera gånger innan varan finns i köket. 
 
Ett annat sätt att se på varan är dess totala miljöpåverkan. Då innefattas t ex metabolis-
men hos djur för både kött och mjölkproduktion. Skillnaden mellan energi och miljöan-
satsen kan vara stor. 
 
Avgörande för vilka begrepp och systemgränser som skall användas är syftet med studi-
en. En studie med syftet att minska energianvändningen i kök ur en ägarekonomisk syn-
vinkel skall endast se på den snävaste av systemen ovan. I ett sådant betraktelse sätt blir 
varje % minskning av svinn en minskning av total energianvändning. Hänsyn skall natur-
ligtvis tas till i vilken fas av tillagningen som svinnet uppstår. Dessutom påverkar inte 
svinnet mängden disk av gästernas porslin och bestick. 
 
Om intresset ligger på ett nationellt plan blir den gränsen avgörande. Då måste det bli en 
skillnad mellan importerade varor och ”närproducerade”. 
 
Det är även möjligt att tänka i ett EU perspektiv eftersom det finns ett beslut att energian-
vändningen inom EU skall sänkas med 20% år 2020 från prognoserad nivå. Med tanken 
att matkedjan står för 20% av hela energikonsumtionen och det i svenska hem kastas 25% 
av inköpta matvaror skulle detta vara en inte oväsentlig del av totallösningen. I köken an-
tages 15-20% vara svinn. En inte alltför vågad gissning är att svinn står för totalt 4% av 
hela energikonsumtionen. Att ta bort hälften av detta skulle då utgöra 10% av EU:s lös-
ning. 
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6 Engagemang 
 
Att nå halvering av svinn och sänkt energiåtgång genom justeringar i arbetsätt är en möj-
lighet och utmaning som kräver engagemang från många. Det har i förstudien lagts vinn 
om att engagera personalen hos de tilltänkta studieobjekten genom personliga besök och 
genomgångar i deras vardag och miljö. Redan genom att visa detta intresse så kommer 
frågan upp på agendan igen och viljan att åstadkomma förbättringar finns hos alla. Att 
initialt avsätta tid till varje aktör i en framtida projektserie är en mycket god investering 
för en uthållig förändringsprocess.  
 
Våra erfarenheter från Lean-implementeringar visar att det är av stor vikt att ta god tid i 
dessa inledande steg. Lean är en företags-organisationskultur där man ständigt antar nya 
utmaningar, ständigt tar till vara redan uppnådda förbättringar och ser till att minska på 
alla aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Detta förändringsarbete genomförs med 
stor respekt för individen och med drivkraften att alla skall vara delaktiga och engagera-
de. Generellt skall personalen som kan påverka resursåtgång i form av energianvändning-
en och svinn vara involverad, ha utbildning och få tät, helst daglig, återföring av nyckeltal 
som de med sitt agerande kan påverka. Detta ger en möjlighet till engagemang. Möjlighet 
är inte alltid tillräckligt. Vad som utöver detta krävs bör i ett huvudprojekt diskuteras och 
provas. Exempel på hur information kan se ut för uppmaning till minskat svinn och för 
uppföljning och återkoppling av uppkommet svinn presenteras i bilaga E (Mot minskat 
svinn). 
 
När det gäller måltidsgästens engagemang kan det behövas ny och ständigt förändrad in-
formation/ motivation för att nå och upprätthålla målet med minskat tallrikssvinn, vilket 
exemplet från Guldhedsskolan visar med all tydlighet. Där satte man ett tydligt mål för  
tallrikssvinnets nivå och via daglig uppföljning successivt sänkte detta svinn och som ut-
lovat serverade pannkaka som belöning. Det gick dock inte att bibehålla svinnet på denna 
låga nivå utan det steg till nästan samma nivå som vid starten av denna kampanj. 
 
Mätning 
För att skapa/ bibehålla ännu större engagemang än vad man redan har krävs respons på 
vad ett ändrat arbetsätt leder till för resultat. Det krävs mätningar och snabb återkoppling 
för att kunna koppla ihop/ få kvitto på att ett förändrat arbetsätt leder till sänkt energiåt-
gång och minskat svinn. Grunden för förbättringsarbete finns i form av engagemang men 
får att nå längre i förbättringsarbete än vad man redan gjort i de besökta köken så krävs 
mätningar, information och visualisering av mål och resultat och ökad samverkan mellan 
skolrestaurangernas intressenter: restaurangpersonal, ansvarig för måltidsverksamhet, 
skolledare, lärare, matråd, fastighetschef/ förvaltning etc.  
 
Flera av köken tar upp problematiken med att informationen till dem om att hela klasser 
är borta och inte kommer att äta lunch uteblir. Detta upplever man som en stor källa till 
svinn.  
 
Detta kan liknas vid att när man frågar produktionspersonal inom livsmedelsindustrin hur 
utrustningen fungerar, så är det de stora haverierna/stoppen som man refererar till inte 
alla dagliga små stopp, hastighetsförluster, uppstartsproblem och så vidare. Dessa har 
man sällan kontroll på för att man inte mäter. Genom att mäta såväl de stora förlusterna 
som alla de mindre så blir bilden ofta den att summan av de mindre blir betydligt större 
än de enskilda stora som man är mer medveten om utan mätningar. Det samma gäller 
med största sannolikhet även för storkökssektorn, det vill säga det dagliga svinnet är för-
modligen större än det svinn som uppstår på grund av att skolklasser är frånvarande utan 
att skolrestaurangen fått kännedom om detta, sett över ett skolår (18% svinn motsvarar 
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för Guldhedsskolan ca 30-40 dagars oanmäld frånvaro/måltidsgäst och läsår). Allt svinn 
måste mätas och förslag på åtgärder för att minska alla typer av onödigt svinn skall beak-
tas och provas! 
 
Exempel på förbättringar som mätningar kan ge är:  

‐ Minskat svinn i varje led 
‐ Minskad varmhållning av utrustning  

o Senare start av värmning av grytor, ugnar och diskmaskiner  
o Mer anpassad inkoppling av värmeskåp, manuellt eller med hjälp av tidur 

‐ Minskad varmvattenåtgång vid avsköljning av disk 

I huvudprojektet skall olika modeller för att uppnå varaktiga förbättringar tas fram, pro-
vas, utvärderas och dokumenteras för att kunna spridas inom storkökssektorn. 
 

7 Fortsatta studier mot minskat svinn och 
energiåtgång via ständiga förbättringar 

 
De fortsatta studierna för att prova och befästa uthålliga metoder för att uppnå och upp-
rätthålla minskade nivåer på svinn och sänkt energiåtgång kan genomföras enligt olika 
modeller. En modell (demonstrationsmodell 1 och 2 i sammanfattningen) fullföljer inten-
tionen inför denna förstudie med en kombination av energimätning och återkoppling till 
kökspersonalen för att direkt erhålla kvitto på att ändrade arbetsmetoder leder till reducer-
ing av svinn och energibesparingar, med början i motivering och engagemang av köks-
personalen för att därefter successivt engagera elever och skolledning till att det totala 
svinnet minskar. Ett annat förslag på fortsatta studier bygger på uppvaktning av till ex-
empel Skolmatsakademien, i Göteborg, för framtida samarbete och gemensamt framta-
gande av metodik för reducering av svinn. Dessa båda förslag kan också kombineras.  
 
Syftet med de fortsatta studier är att ta fram arbetsmodeller, med exempel på hjälpme-
del/verktyg, för att uppnå uthållig minskning av svinn i storköksledet. För att kunna de-
monstrera dessa effekter måste man börja med att mäta nuläget, det vill säga att mäta 
energiåtgången och svinnet. Svinnmätningar av såväl tallrikssvinn som berednings- och 
serveringssvinn med flera. De senare är förvisso inte lika stora som tallrikssvinnet men, 
betydligt färre personer har detta svinn ”i sin hand” och kan påverka det. Dessa mätningar 
bör delas upp i avgränsade delprojekt med mätning av svinn och energiåtgång under tra-
ditionella former/ dagens praxis följt av mätperiod med fokus på att minskat svinn och 
energiåtgång genom förändrat beteende som motiverats av de genomförda mätningarna 
och snabb återkoppling av resultat. 
 
Att uppnå uthålliga förändringsprocesser kan illustreras med en så kallad ”lärtrappa” , se 
figur 8. Det är svårt att få igenom förändringar om det bara är någon enstaka person som 
når upp till att vilja genomföra förändringar och resten finns kvar utanför trappan, det vill 
säga de känner inte till vad som är på gång. Har man bråttom att nå resultat skall man se 
till att ta det ”lugnt” så att man få alla med sig till steget tillämpa. 
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Figur 9 Individens lärtrappa för att illustrera vikten av att se till att få alla med sig när 
det gäller att tillämpa och lära ut ny kunskap, nya arbetsätt. 

För att uppnå uthållighet i detta förändringsarbete föreslår vi nedanstående gång, det vill 
säga metoder för att nå ökat engagemang och resurshushållning.  
 
Det är lämpligt att börja detta förändringsarbete med en pilotstudie i två steg omfattande 
till exempel Guldhedskolan (pilot 1) och Trollhättans Centralkök och de två i förstudien 
medverkande mottagningsköken (pilot 2). När dessa kommit igång och metoderna pro-
vats och anpassats för storkök är det lämpligt att sprida den vidare till de övriga sex 
storköken för att sedan spridas vidare till hela storkökssektorn.  
 
Steg 1 Inledande mätning 
Introduktion till svinnmätning och genomförande av svinnmätning i storköket. Denna 
mätperioder skall sammanfalla med de intensivare mätperioderna från installerade ener-
gimätare. (För att energidelen skall kunna komma med krävs det att det finns separat 
energimätare på det aktuella köket eller att installation av sådan skett - om inte detta är 
uppfyllt kan svinnmätningarna ändå genomföras). 
 
Steg 2 Utvärdering av mätresultat 
Efter avslutad mätperiod utvärderas resultaten och sammanställs inför uppstartsmöte. 
 
Steg 3 - Uppstart med inspiration från Lean 
Som uppstart för förbättringsprojekt planerar vi att genomföra kompetensutveckling av 
kökspersonalen och övriga intressenter runt måltidsverksamheten med inspiration från 
Lean. Denna genomförs som en dags workshop med ett så kallat Lean spel för att belysa 
vikten av mätning, återkoppling, kommunikation och ständiga förbättringar genom att 
minska olika former av slöserier. 
  
Visualisering är centrala delar vid ett lyckat förändringsarbete där mycket inspiration 
finns att hämta från Lean. Det skall vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel, vilket 
bland annat innebär att man skall få återkoppling utan onödig fördröjning. Exempel på 
hur denna återkoppling kan se ut demonstreras och provas under nästa fas i projektet.  
Dagen avslutas med reflektion kring den egna verksamheten utifrån de inledande mät-
ningarna, förbättringsförslag tas fram och gemensam prioritering av förslagen genomförs. 
Från denna prioritering väljs ett antal förbättringsområden ut som provas under komman-
de mätperiod. I samråd med personalen tas lämplig metodik fram för uppföljning av 
svinnmätning (beredningsvinn och serveringssvinn i fokus för nästa mätperiod) och ener-
giåtgång. Även förslag på nyckeltal tas fram som ger liv till förbättringsarbetet till exem-
pel; vad varje kg svinn innebär i minskad klimatpåverkan och energianvändning i tidigare 
led, energibesparing i köket och minskad inköpskostnad/ utrymme för alternativa inköp. 
Det vill säga att sätta en plattform för det fortsatta förbättringsarbetet. 
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Steg 4– Studiebesök 
Studiebesök genomförs med målsättning att ta del av goda exempel på visualisering, 
kommunikation och strukturerat förbättringsarbete. 
 
Steg 5– Mätomgång 2 för validering av förbättringsarbetet 
Förutom mätning av det totala svinnet, genomförs mätning av berednings-, överskotts- 
och serveringssvinn uppdelat i tre kategorier: 

• Frukt och grönt…. 
• Potatis/ris/pasta… 
• Kött/fisk/fågel 

Steg 6 – Utvärdering och fortsatta förbättringar 
Utvärdering och nästa steg i förbättringar samt framtagning av standarder/metoder för 
vidmakthålla genomförda förbättringar.. 
 
Steg 7 – Förankring av fortsatta svinnreducering inriktat mot tallrikssvinn  
För att genomföra nästa steg i svinnminskning behövs engagemang från lärare, rektor, 
elever och föräldrar. Önskescenariot är att till exempel genomföra temaarbete på skolan 
kring miljö där svinnmätning och utvärdering av den kan ingå som en praktisk uppgift. 
 
Steg 8 – Mätomgång för minskat tallrikssvinn 
Fortsatta mätningar av det totala svinnet och mätning av tallrikssvinn uppdelat i de tre ka-
tegorierna som under steg 5. 
 
Steg 9 – Värdeflödesanalys 
Detta moment läggs in vid lämpligt tillfälle med syftet att representanter från hela kedjan 
är delaktiga och att man tillsammans i denna grupp enas om handlingsplaner som strävar 
mot att nå visionerna halverat svinn och halverad energiåtgång. I en värdeflödesanalys 
kartlägger man hela processen med avseende på: 

• kommunikationen längs med och till och från processen 

• kartläggning av varje processteg utifrån vad som sker i dem 
o tider  
o belastning  
o energi 
o svinn 
o bemanning  

Detta är ett kraftfullt instrument för att få fart på förbättringsarbetet och ökad förståelse 
för aktörerna längs processen. Detta steg bör föras in mellan mätperioderna för att växla 
upp förbättringsarbetet. Medverkande bör vara så många som möjligt av intressenterna: 
restaurangpersonal, chef för måltidsverksamhet, skolledare, lärare, matråd, fastighetschef/ 
förvaltning etc. 
 
Steg 10-12 – Mätning och utvärdering av minskat totalsvinn och minskad energiåt-
gång 
Exakt hur många omgångar av mätningar och utvärderingar som behövs beror till viss del 
på egenskaperna hos förbättringsförslagen. Den första omgången kännetecknas av förslag 
som kan genomföras utan investeringar, medan senare omgångar kan omfatta smärre in-
vesteringar för att uppnå önskat resultat. 
 
Gemensamma möten 
Alla deltagande köken samlas under projektets gång för erfarenhetsutbyte, för presenta-
tion och spridning av metodik.   
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Redan en bit in i denna process kan sedan resterande kök påbörja sina förbättringsproces-
ser genom att dra nytta av de erfarenheter och material som kommit fram i pilotfallen. 
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8 Slutsats och diskussion 
 
Den här förstudien har tillkommit som ett första steg mot nya demonstrationsanläggning-
ar med syftet att visa på både låg energiförbrukning och litet svinn av livsmedel. Erfaren-
heten har visat att det är mycket svårt att få investerare att bygga de första demoanlägg-
ningarna. Dessa är en förutsättning för att få genomslag av tillämpning av för branschen 
nya tekniker och arbetsmetoder. Nästa steg mot dessa åtråvärda demoinstallationer är att 
mäta verkliga data på ett sätt som säkerställer kraven på trovärdighet och generalisering 
och som redan under mätprojektet leder till nya arbetsmodeller som stödjer resurseffekti-
visering i storköksledet.  
 
Under förstudien har vi samlat in väsentliga underlag från tio skolrestauranger (storkök) 
för att kunna fastställa den insats som behöver göras för att mäta energiåtgång och svinn i 
dessa. Endast ett av de studerade köken är en separat enhet där det varit möjligt att erhålla 
aktuell förbrukning av energi de resterande nio kök utgör delar av verksamhet och har 
inte separat energimätning.  
 
En tydlig skiljelinje finns mellan energi och svinn. Ramarna för energiförbrukningen be-
stäms av befintliga system och apparater. Inom denna ram kan sedan troligen en mindre 
variation av energiförbrukning erhållas genom personalens åtgärder. För mängden svinn 
är förhållandet till större delen motsatt. Åtgärder styrda av engagemang hos både personal 
och matgäst betyder mest för minskningen av svinnmängderna. Däremot kan inköpsstra-
tegier och riktlinjer avgöra storleken för svinnets indirekta påverkan på miljön eftersom 
olika livsmedel har olika miljöpåverkan i leden innan.  
 
Kartläggningen under förstudien visar på flera möjliga energirelaterade åtgärder i de be-
fintliga köken: 
Direkt energieffektivisering i köken: 

• Värmeåtervinning från kyl/fryssystem 
• Värmeåtervinning från avlopp 
• Värmeåtervinning från ventilation 
• Tidsstyrning av utrustning 
• Engagemang för minskat energiförbrukning i köken 
• Minskat svinn av livsmedel medför minskat energibehov i köket 

Indirekta energieffektviseringar i hela kedjan: 
• Minskat svinn av livsmedel medför minskat energibehov längs hela livsmedels-

kedjan och uppnås via engagemang  
 

Direkt energieffektivisering i köken 

Värmeåtervinning från kyl/fryssystem 
I samtliga skolrestauranger finns det kylsystem både till kyl-/frysskåp och kyl-/frysrum. 
Genom att som i Tibro välja att all ny utrustning köps in med vattenkylda kondensorer 
skapar man stora möjligheter till värmeåtervinning genom till exempel förvärmning av 
inkommande vatten till varmvatten med kondensorvärme från kylar och frysar. Detta är 
klart lönsamt och kan direkt genomföras för rumsaggregaten i alla inom förstudien stude-
rade kök, utom Bergsjön som har samtliga aggregat med luftkylda kondensorer. Exakt 
vilken teknisk lösning, förhöjd kondensering eller låg kondensering och värmepump, som 
är mest lönsam kan bara avgöras med utvärdering av mätningar. Installation av värme-
återvinningssystem kan ske redan nu och de bör dimensioneras så att nya kyl- och frys-
skåp kan kopplas in allteftersom de befintliga aggregaten byts ut. 
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Lokal kök/ Centralkök 
Troligen är det enklare att nå energieffektivisering i lokalkök där det råder en mer gyn-
samm balans mellan väremåtervinningspotential från kyl/frys kondensorer och behov av 
varmt diskvatten än i renodlade centralkök, det vill säga de centralkök som inte har någon 
servering i direkt anslutning till köket och därmed inte har behov av varmvatten till disk 
av porslin, glas och bestick.  
 
Värmeåtervinning från avlopp 
Om avloppsåtervinning är lönsam måste avgöras från fall till fall baserat på mer mätun-
derlag. Kombinationen avlopp och kondensoråtervinning är troligen lönsam, i samtliga 
skolor i denna förstudie, för både värme till varmvatten och till ventilationsluft. Om dess-
utom värme kan användas till befintliga radiatorsystem har inte undersökts. 
 
Värmeåtervinning från fläktsystem 
Köksventilation bör vid om- och nybyggnad separeras avseende ren och osbemängd från-
luft för att värmeåtervinning skall vara möjlig. Spisfläktar skall bara vara igång då re-
spektive apparat för matlagning är igång och helst vara kopplad till dess strömbrytare. 
 
Tidsstyrning av utrustning 
Sådant som är vanlig effektivisering i alla typer av lokaler som tidstyrning av belysning 
och fläktar kan användas även i kök. Under längre tider med låg aktivitet kan troligen nå-
got eller några kyl/fryssystem stängas av. Elenergi motsvarande en elvärmd villas hela 
årsförbrukning ser annars ut att behövas i ett större kök under juli. 
 
Installerad effekt/ effektuttag 
Effekt har inte behandlats mer än i förbigående i kartläggningen med hänvisning till elnä-
tens allt större effektberoende är det av stor vikt att mäta även effektuttag. Det finns en 20 
år gammal mätning från SPs personalmatsal som visar att effektuttaget i köket aldrig un-
der ett år översteg 15-20% av installerad effekt. Är detta en generell bild av balansen in-
stallerad effekt/effektuttag så finns här en stor potential till sänkning av ansluten effekt 
vilket leder till sänkta fasta nätkostnader.  
 
Energiryggsäck 
En likhet mellan energi och svinn är den miljöpåverkan så kallad ryggsäck från tidigare 
led som finns för båda. För energi finns det ett antal olika sätt att ta hänsyn till historien i 
form av produktionsberoende kg CO2-ekvivalenter/MWh och primärenergifaktorer för 
både fjärrvärme och el. För svinn finns inte på samma sätt ”välkända” faktorer. Den för 
energiintresserade mer okända energihistorien för svinn är väl värd att ta med i betraktel-
sen avseende minskning av energianvändning. I kök som här diskuteras kan 10-20% av 
direkt använd energi hänföras till livsmedelsproduktion som blir svinn.  
 
Med i förstudien beräknad energiryggsäck och klimatpåverkan för inköpta livsmedel har 
vi kompletterat möjligheter till att använda fler parametrar för att motivera och engagera 
personalen i de deltagande köken och dess intressenter till att jobba ännu hårdare med 
sina processer för att uppnå ökad resurshushållning.  
 
Indirekta energieffektviseringar i hela kedjan 

Minskat svinn av livsmedel medför minskat energibehov längs hela livsmedelsked-
jan och uppnås via engagemang  
 
Genom att fokusera på svinnet, mäta och analysera det i förhållande till matsedel, inkö-
pens klimatpåverkan och så vidare, för man upp denna frågan på agendan för köken och 
dess intressenter. Det är först genom att mäta svinnet i de olika stegen inom storköken 
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som man får en bra bas för förändringar till minskat svinn, vilket för att det skall bli ut-
hålligt kräver ständiga/återupprepade enkla mätningar. Att ge möjligheter att relatera 
svinnet till mer än procent av inköpt eller serverad mat och kostnaderna för svinnet ökar 
engagemanget och möjligheter till reducering av svinn och möjligheter till att anpas-
sa/variera återkoppling till personal och måltidsgäster så att det ständigt känns angeläget 
för alla att minska svinnet. Till exempel att det skall vara en självklarhet att meddela 
frånvaro såväl individuell som att hela klasser inte kommer till lunchen. För att ytterligare 
stärka engagemanget och åstadkomma uthålliga minskningar krävs ett brett engagemang. 
En bit på vägen i detta utökade engagemang har uppnåtts i förstudien men ytterligare fler 
aktörer behöver engageras. Detta kan uppnås genom att höja statusen för skolrestaurang-
erna, till att vara en naturlig del av skoldagen och skapa förutsättningar för lugn och ro 
kring måltiden.  
 
Beredningssvinn 
Minskat svinn vid beredningen av måltiderna kan uppnås genom ändrade inköp, i Troll-
hättans Centralkök har man gått över till att leverera skalpotatis till mottagningsköken, 
(som kokas hos mottagningsköken). Detta har medfört mindre skal och koksvinn och 
ökad kvalitet för måltidsgästen.  
 
Serveringssvinn 
Är den mat som varit framme för servering och som inte får tas till vara. Guldhedsskolan 
strategi för att minska är att succesivt under lunchrasten ställa fram/fylla på mindre 
mängder. Detta förfarande har inneburit en halvering av serveringsvinnet och den eko-
nomiska vinsten av detta har använts till att öka mängden ekologiska inköp. Den redan 
tillagade maten som efter dagens lunch finns kvar i köket används till sallader och dagens 
alternativrätt påföljande dag. 
 
Tallriksvinn  
Tallrikssvinn, det vill säga det som måltidgästen tagit men inte ätit upp, har varit i fokus 
på de flesta i förstudien deltagande skolorna genom riktade mätningar initierad från olika 
håll. Även andra studier som vi tagit del av under denna förstuide har fokuserat på tall-
rikssvinnet. Vilket visat sig uppgå till 6-10% av inköpt/serverad mat. Detta är enligt upp-
skattningar och de fåtal mätningar som genomförts för alla delsteg inom storköken det 
största svinnet, men också det som är det största utmaningen att sänka och erhålla en ut-
hållig sänkt nivå på. För att minska detta krävs det tidigare nämnda breda engagemanget 
från skolledare, pedagoger och måltidsgäster. Informationskampanjer leder till sänkningar 
av tallrikssvinnet, men ibland tyvärr bara tillfälligt.  
 
Besparingspotential 

Besparingspotential för energi, miljöpåverkan redovisat som klimatpåverkan och kostna-
der redovisas i nedanstående exempel för Trollhättans måltidsservice. Till detta exempel 
har det antagits att svinnet storköksdelen är 18% av inköpt livsmedel och att sammansätt-
ningen på svinnet ser likadant ut som inköpen. Energiåtgången i mottagningsköken har 
antagits vara sammanlagt lika stor som energiåtgången i centralköket. Besparingspotenti-
alen har beräknats utifrån att energiåtgången i storköken kan halveras och att svinnet hal-
veras till 9% av inköpt livsmedel. Detta exempel visar på vikten av att jobba med resurs-
effektivisering med fokus på såväl energiåtgång i storköken som svinnminimering. 
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Tabell 9 Halverad energiåtgången i storköken och halverat svinn i storköken kan enligt 
överslagsräkningar genomförda för Trollhättans måtidservice omfattande 10.000 lunch-
portioner/dag kan leda till nedanstående besparingar.  

 Minskad energiåtgång i 
storköken och livsme-
delsproduktionen 

Minskad klimat-
påverkan 

Minskade 
kostnader för 
inköpt energi 
och livsmedel 

Halverad energiåt-
gång 

~600 MWh/år ~40 ton CO2-
ekv/år* 

~280.000 kr/år 

Halverat svinn ~200 MWh/år ~120 ton CO2-
ekv/år 

~1.070.000 
kr/år 

TOTALT ~800 MWh/år ~160 ton CO2-
ekv/år 

~1.350.000 
kr/år 

*Beräknat utifrån svensk elmix och svensk fjärrvärmemix 
 
Det är viktigt att mäta och ge snabb återkoppling. Trots att vi valt ut enbart skolrestau-
ranger så kan vi se att det finns avsevärda variationer mellan de olika köken i form av or-
ganisatoriska skillnader, incitamentet för energibesparingar och investeringar, styrning av 
inköp av livsmedel osv som leder till att det är längre väg till återkoppling än vad som 
behövs för att underlätta bestående förbättringar. I förstudien har vi engagerat kostchefer, 
kökspersonal, vaktmästare, fastighetsförvaltning och alla har visat på stort engagemang 
för projektet och det planerade fortsatta mätningarna.  
 
 
Fortsatta Studier 

Den övergripande effektmålet  med fortsatta studier är att uppnå energieffektivisering i 
storkökssektorn via minskad direkt energiförbrukning i storköken och via minskat svinn 
och därmed minskad energiåtgång och klimatpåverkan i hela kedjan. 
 
För att avgöra om tillräckligt lönsamma investeringar kan göras för att spara hälften av 
energiförbrukningen måste det finnas underlag från verkliga mätningar. För att uppnå ut-
hålliga förbättringar av svinnet i storkökssektorn skall det engagemang som finns tas till 
vara och genom mätningar och återkoppling visa på hur varaktiga förändringar kan upp-
nås. Det finns en stor samspelseffekt av att låta svinnmätningar, justeringar i arbetsmeto-
diker och energimätningar ske parallellt. Energimätningarna ger underlag för fortsatta in-
vesteringar i energieffektivisering, av såväl system , utrustning som arbetsmetoder 
 
Mätningar som när det gäller energidelen kräver installationer och när det gäller svinn 
kräver engagemang från de deltagande skolrestaurangerna.  
 
De fortsatta studierna för att demonstrera och befästa uthålliga investeringar i utrustning 
och metoder för minskad energiförbrukning och minskat svinn, kan genomföras enligt 
olika modeller två förslag presenteras nedan. Båda modellerna fullföljer intentionen inför 
denna förstudie, det vill säga att kombinera svinn- och energimätning följt av teknikinve-
stering för demonstration. Modell 1 syftar till att erhålla ett bredare underlag än modell 2, 
genom att mätningar genomförs i alla tio köken som deltagit i förstudien. Modell 2 med 
samma upplägg som modell 1 men med ett mer begränsat urval av storkök, endast fyra 
driftsplatser det vill säga en pilotstudie.  
 
Exempel på upplägg i fortsatta studier 
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Demonstrationsmodell 1(10 studieobjekt): 
Steg 1 Energi- och svinnmätningar som underlag för investering i teknisk energieffektivi-
sering och justerade arbetsmetoder   

c. Energimätning på de tio i förstudien kartlagda driftsplasterna för gediget invester-
ingsunderlag (1 år) 

d. Mätning och justering av arbetsmetodiker för minskat svinn och energiförbruk-
ning på de tio driftsplatserna ( Successiv start under 1 år totalt 2 år ) 

 
Steg 2 Investering i demoanläggning 

c. Investering i utrustning för energieffektivisering på en till tio driftsplatser (olika 
koncept för att erhålla bredden på demonstrationsanläggningar) 

d. Uppföljande energimätningar 

 
Demonstrationsmodell 2 (4 studieobjekt): 
Steg 1 Energi- och svinnmätningar som underlag för investering i teknisk energieffektivi-
sering och justerade arbetsmetoder   

e. Energimätning på fyra i förstudien kartlagda driftsplaster för gediget invester-
ingsunderlag (1 år) 

f. Mätning och justering av arbetsmetodiker för minskat svinn och energiförbruk-
ning på de fyra driftsplatserna (1 år)  

 
Steg 2 Investering i demoanläggning 

g. Investering i utrustning för energieffektivisering på de fyra driftsplatser (olika 
koncept för att erhålla bredden på demonstrationsanläggningar) 

h. Uppföljande energimätningar 
 
 
 
Syftet med de fortsatta svinn- och energistudierna är att ta fram en arbetsmodell inspirerat 
av Lean, med exempel på hjälpmedel/verktyg för att uppnå en minskning av svinn och 
energiförbrukning i storköksledet som är stabil. För detta kommer en fördjupad kartlägg-
ning genomföras av svinnet och dess fördelning mellan: 

• fisk/kött/fågel 
• potatis/pasta/ris  
• frukt/grönsaker 

Intressenterna bör utökas med skolledning och lärare för att på så sätt skapa ett mer uthål-
ligt engagemang. Varje år tillkommer nya elever och gamla förhoppningsvis motiverade 
försvinner. 
 
 
Syftet med de fortsatta energistudier är att få underlag för att beräkna lönsamheten i inve-
steringar med lägre driftkostnad. Det har visat sig vid många tillfällen att investerare inte 
är benägna att ta risker med nya system. Vid projekteringen av nya installationer vill be-
slutsfattaren gärna kunna hänvisa till befintliga installationer. Demoinstallationer i full 
skala. Sådana demoanläggningar är därför ett villkor för att få till stånd ett trendbrott mot 
huvudsakligen konstruktion och val efter bästa livscykelkostnad. För att få till stånd såda-
na demoanläggningar behövs ett gediget trovärdigt beslutsunderlag. Mätningarna syftar 
till att skapa ett sådant beräkningsunderlag. 
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Bilaga A – Befintliga uppgifter om el-, värme och 
kallvattenförbrukning i deltagande kök 

 
Den befintliga informationen angående energi och vattenanvändning för aktuella 
storköken är mycket ojämn och det är svårt att få en uppfattning om hur mycket energi 
och kallvatten varje kök använder. Anledningen är att de uppgifter som går att få ofta är 
gemensamma för den skola som köket tillhör. Många av köken har varmhyra och debite-
ras i dessa fall inte för fjärrvärmeanvändningen eller elanvändningen och i vissa fall är 
användningen framräknad enligt en schablon. För flera av köken har det varit möjligt att 
få tag i energideklarationen och därigenom fått en uppfattning av kökets elanvändning till 
verksamheten. Samtliga uppgifter för värme- och elanvändning avser år 2009. Den totala 
energianvändningen för skolorna och köken uppgår till minst 3 885 MWh el och  
3 766 MWh värme. Det för en total area om mer än 53 000 m2.  
 
Tabell 10 Energi och vatten användning i deltagande storkök (2009) 

 
Lundby i Göteborg 
Antal portioner per dag: 5 400 
Årsanvändning, el: 459 MWh Avser skolan med en area på 10 447 m2 
Årsanvändning, värme: 818 MWh Avser skolan med en area på 10 447 m2 
Specifikt värmebehov: 78 kWh/m2  Avser endast fjärrvärme 
Kökets elanvändning: 275 MWh Beräknat utifrån energideklarationen byggnad A 
Årsförbrukning vatten: 5218 m3 Avser skolan på 10 447 m2 

 

Guldheden i Göteborg 
Antal portioner per dag: 1 100 
Årsanvändning, el: 457 MWh Avser skolan med en area på 1 280 m2 

Årsanvändning, värme: 166 MWh Avser skolan med en area på 1 280 m2 
Specifikt värmebehov: 125 kWh/m2  Uppgift från energideklaration 
Kökets elanvändning: 246 MWh Uppskattat utifrån e-dekl. och bef. mätning 
 Årsförbrukning vatten: 1800 m3 Avser skolan på 1 280 m2 

 

Bergsjön i Göteborg 
Antal portioner per dag: 4 400 
Årsanvändning, el: 263 MWh Avser endast kök 
Årsanvändning, värme: Uppgift saknas 
Årsförbrukning vatten: Uppgift saknas 
 

Hagkroksvägen i Göteborg 
Antal portioner per dag: 65 
Årsanvändning, el: 71 MWh Avser skolan med en area på 707 m2 
Årsanvändning, värme: Uppgift saknas 
Årsförbrukning vatten: 545 m3  Avser skolan med en area på 707 m2 

 

Kärralund i Göteborg 
Antal portioner per dag: 500 
Årsanvändning, el: 315 MWh Avser skolan med en area på 6 935 m2 
Årsanvändning, värme: 662 MWh Avser skolan med en area på 6 935 m2 
Specifikt värmebehov: 114 kWh/m2  Enligt energideklarationen 
Kökets elanvändning: 210 MWh El till verksamhet från e-dekl., hela skolan 
Årsförbrukning vatten: 1 725 m3 Avser skolan på 6 935 m2 
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Centralkök i Trollhättan 
Antal portioner per dag: 10 000 
Årsanvändning, el: 457 MWh  
Årsanvändning, värme: 166 MWh  
Årsförbrukning vatten: 1800 m3 

  
Lyrfågelskolan i Trollhättan 
Antal portioner per dag: 600 
Årsanvändning, el: 376 MWh Avser hela skolan 
Årsanvändning, värme: Uppgift saknas Varmhyra 
Årsförbrukning vatten: Uppgift saknas 
 

Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan 
Antal portioner per dag: 1 100 
Årsanvändning, el: 1 328 MWh Avser skolan med en area på 22 850 m2 
Årsanvändning, värme: Uppgift saknas Varmhyra 
Årsförbrukning, vatten: Uppgift saknas 
  
Nyboskolan i Tibro 
Antal portioner per dag: 500 
Årsanvändning, el: 56 MWh Avser skolan med en area på 9 952 m2 
Årsanvändning, värme: 972 MWh Avser skolan med en area på 9 952 m2 
Specifikt värmebehov: 98 kWh/m2 Avser endast fjärrvärme 
Årsförbrukning vatten: 1609 m3 Avser den byggnad som köket finns i, area okänd  
 

Ransberg i Tibro 
Antal portioner per dag: 120 
Årsanvändning, el: 246 MWh Avser skolan med en area på 2 101 m2 
Årsanvändning, värme: 127 MWh Avser skolan med en area på 2 101 m2 
Specifikt värmebehov: 60 kWh/m2  Avser endast fjärrvärme 
Årsförbrukning vatten: 1 395 m3 Avser skolan på 2 101 m2 
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Bilaga B – Skolrestaurangledets totala klimatpå-
verkan och energiryggsäck beräknat från inköps-
statistik 
 
För att kunna räkna på klimatpåverkan av det svinn som uppstår i skolrestaurangerna be-
höver man veta vilken mat som serverats samt hur mycket som slängs. Inköpsstatistik för 
maten har samlats in för de tre centralköken och för de tre decentraliserade köken. Denna 
statistik täcker mellan 5 månader och 1 års drift. Den kortare tiden beror på att två av de 
decentraliserade skolorna Ramsdalskolan och Nyboskolan i Tibro båda är nya decentrali-
serade/ lokala skolmatsrestauranger. Denna kartläggning av inköpta råvaror ligger som 
grund för att kunna visa på svinnets klimatpåverkan och energiryggsäck.  
 
Inköpsstatistiken har grupperats in i kategorierna cerealier, fetter och oljor, fisk och skal-
djur, frukt och grönt, kött chark och ägg, mejeri samt övriga livsmedel. Inom varje kate-
gori finns att antal råvaror/ingredienser så kallad finindelning som vi använder för beräk-
ningar av klimatpåverkan och energiryggsäck. Alla livsmedel som köpts in på skolorna 
hamnar inte alltid i en självklar kategori och finindelning, utan ett antal beslut har fått fat-
tas för att kunna genomföra kategoriseringen.  I Tabell 12 följer den kategorisering som 
använts då uppdelningen inte varit självklar. I Tabell 11 nedan visas ett exempel i indel-
ning av en kategoris i olika råvaror, vilka inköpta produkter som beräknas som de aktuel-
la råvarorna och vilka produkter som använts vid beräkning av klimat och energidata. Ex-
emplet tar upp huvudkategorin Cerealier. 
 
Tabell 11 Cerealier som exempel på indelning av en kategoris olika råvaror, vilka inköp-
ta produkter som beräknas som de aktuella råvarorna och vilka produkter som använts 
som modellprodukter vid beräkning av klimat- och energidata. 

KATEGORI: CERALIER 
Råvara/ingrediens (Fin-
indelning SIK) 

Omfattar följande inköpta 
livsmedel 

Modelleras med  

Havregryn Gryn Svenska havregryn 
Matbröd Mjukt bröd, hårt bröd, torra 

bakverk, fast food bröd, pep-
parkakor, ströbröd, kex, skor-
por, tortilla, pizzabottnar, ham-
burgerbröd 

Snitt för 3 industribröd 

Matbröd bake-off Matbröd bake-off Svensk butiksbakad baguette 
Mjöl Mjöl Svenskt vetemjöl 
Pasta Pasta, Makaroner Italiensk pasta av durumvete  
Ris Ris Thailändskt ris 
Övriga cerealier Cornflakes, polentagryn, fru-

kostflingor, mannagryn, havre-
kuddar 

Matbröd 

 
Avgränsningar och antaganden vid klimatberäkningar 
 
För att kunna genomföra en uppskattning av matsvinnets klimatpåverkan och dess energi-
ryggsäck har vi utgått från inköpstatistik från de tre centralköken, Fjällbo, Lundby och 
Trollhättan och de tre decentraliserade köken, . Ansatsen har varit att svinnet (totalt 18%) 
fördelar sig på samma sätt som inköpen. Detta blir på så sätt en ”worst case” klimatpå-
verkan på svinnet, då sammansättningen på tallrikssvinnet oftast är förskjuten mot sallad- 
och potatis-, ris- och pasta-fraktionerna och inte så mycket åt proteinfraktionen, bestående 
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av fisk eller kött. Det har bortsetts från lagringssvinn i denna studie, vilket kan ha gjort att 
svinnet är aningen underskattat. 
 
Beredningsenergi för exempelvis grönsaker som skalats och rivits innan de når skolorna 
kommer inte med i svinnberäkningarna, varken som klimatpåverkan av grönsakerna, eller 
i den beräknade energiåtgången för att producera denna mat. Detta beror på att de data 
som används för att beräkna svinnets klimatpåverkan gäller för själva råvarorna och in-
gredienserna, och det har inte inventerats specifikt hur beredningssvinn ser ut i industrier-
na som ingredienserna kommer ifrån. 
 

 
 
Figur 10 Flödesschema över livsmedelsproduktion från primärproduktion till skolmåltid 

 
När svinnets klimatpåverkan har beräknats har man utgått ifrån sammansättningen på den 
inköpta maten, i form av livsmedelsråvaror och livsmedelsprodukter. Dessa har modelle-
rats med data från SIKs klimatdatabas för livsmedel, innehållande ett stort antal råvaror 
och produkter. De klimatpåverkansdata som ligger till grund för dessa klimatpåverkanstal 
baseras på ett system som slutar vid fabriksgrind för livsmedelsprodukter (exempelvis 
havregryn och skinka), och vid uppsamlingsplats efter skörd för livsmedelsråvaror (ex-
empelvis äpplen och sallad). 
 
Transporter efter fabriksgrind eller uppsamlingsplats t ex till grossist, och andra aktivite-
ter i kedjan, såsom lagring, har inte räknats med i klimatpåverkanstalet. Denna avgräns-
ning har gjorts för att det i praktiken skulle bli väldigt tidskrävande att inventera hela ked-
jan för varje enskild produkt på varje restaurang, samt för att denna inventering inte kan 
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motiveras med att man skulle missa någonting väldigt väsentligt i kedjan, då man vet att 
den största delen av klimatpåverkan uppstår i primärproduktionen framförallt när det 
gäller animaliska produkter. 
 
För grönsaker gäller dock att transporterna kan ha en betydande roll (då klimatpåverkan 
från primärproduktionsledet är mindre än för animalieproduktion), klimatpåverkan av 
dessa kan därför vara underskattad i denna studie, speciellt för importerade grönsaker 
som ofta transporteras långa sträckor på lastbil. Transporterna är alltså viktiga just för 
grönsaker då grönsakerna har en relativt låg klimatpåverkan från odlingssteget, vilket gör 
att transporten blir synlig ur miljöpåverkanssynpunkt.  
 
När det gäller viktutbyte vid tillagning av potatis, grönsaker och annat har detta inte tagits 
hänsyn till, utan de mängder råvaror, ingredienser och produkter som köpts in på skolorna 
har alla räknats som mängd råvara, ingrediens eller produkt utifrån de klimatpåverkansda-
ta som SIK har.  
 
I vissa fall kan klimatpåverkan för inköpt mat ha underskattas eftersom vid inköpen av 
halv- eller helfabrikat är den tillagade mängden (hel/halvfabrikatet) mindre än mängden 
råvaror som krävs, vilket alltså gör att den totala klimatpåverkan och svinnets klimatpå-
verkan blir underskattad för dessa produkter, men detta uppskattas ge litet utslag i det sto-
ra hela.  
 
Klimatdata för potatis, pasta och ris gäller okokt råvara, så för dessa cerealieprodukter 
blir beräkningen korrekt. 
 
Svinn i tidigare led än skolrestaurangerna är inte medräknat, förberedda råvaror som mo-
rötter där svinnet har skett tidagare har inte heller räknats upp i kvantitet för att kompen-
sera detta svinn i tidigare led. Beredningssvinn i skolrestaurangerna räknas som 4 %, en-
ligt Karlsson (2002).  
 
För potatismospulver och andra liknande produkter har den inköpta mängden multiplice-
rats med 4 för att få en siffra på hur mycket potatis som gått åt. Dessa produkter återfinns 
under övrigt – potatis.  
 
Vegetariska rätter är en kategori som innefattar både grönsaksbiffar av olika slag och hela 
vegetariska färdigrätter. Dessa har approximerats med en vegetarisk färdigrätt som stude-
rats av SIK i ett EU-projekt, ”Double Fresh”. Denna färdigrätt består av en tortellini in-
nehållande pasta, tomatsås, tomat, ost och ägg. 
 
Grupperna övriga inom varje kategori innehåller relativt många produkter och ibland pro-
dukter av skiftande karaktär. Detta beror på att det inte finns data framtaget eller på att 
data inte är av motsvarande kvalitet som övriga använda data. Vi har därför valt att lägga 
dem som övriga, vilket är en viss svaghet i analysen.  
 
Vi har valt att utelämna avfallshanteringen av matavfallet från beräkningarna i denna 
studie det vill säga vi har satt systemgränsen vid måltidgästen. Matsvinnet används oftast 
till kompostering, i vissa fall till rötning. När man inkluderar avfallshantering i livscykel-
analysberäkningar ger avfallet ofta ett negativt bidrag (minskar den totala miljöpåverkan) 
då man hanterar detta flöde som en input/ råvara i ett annat system. Eftersom produkten 
används i ett annat system bör miljöpåverkan från produktionen av denna input tillfalla 
detta andra system. På detta sätt tillskrivs miljöbelastningen av avfallshanteringen det nya 
systemet, och dras av från vårt befintliga system. Med denna ansats ger man svinnet en 
närmast positiv miljöpåverkan, som ger sken av att det är bra att vi har ett livsmedels-
svinn, för att detta kan användas i andra produktionskedjor. För att undvika detta an-
greppssätt, som vi anser är fel då matproduktion inte ska ske för att skapa rötgasprodukter 
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och liknande, har vi valt att utelämna avfallshanteringen av matavfallet från beräkningar-
na i denna studie. Detta gör att vi endast tittar på svinnets klimatpåverkan utifrån aktivite-
ter i livsmedelsproduktionen. 
 
I vissa skolor (Guldhedsskolan) har några frukter angetts i styck och inte i kg, där har vi 
antagit att en grapefrukt väger 200g och att en kiwi väger 100g.     
 
Energiförbrukning och klimatpåverkan i restaurangerna, transporter av varmhållen mat 
till mottagningsköken, varmhållning och beredning i mottagningsköken samt disk av mål-
tidporslin i mottagningsköken är inte inkluderat i denna studie.  
  



56 

 

Tabell 12 Sammanställning över olika råvaror, inköpta livsmedel och vilka produk-
ter/råvaror de beräknats för att få fram den totala klimatpåverkan på inköpta livsmedel. 

Råvara/ingrediens för 
beräkningar Finindel-
ning SIK 

Omfattar följande inköp-
ta livsmedel 

Modelleras med  

KATEGORI - CEREALIER 
Havregryn Gryn Svenska havregryn 
Matbröd Mjukt bröd, hårt bröd, torra 

bakverk, fast food bröd, 
pepparkakor, ströbröd, kex, 
skorpor, tortilla, pizzabott-
nar, hamburgerbröd 

Snitt för 3 industribröd 

Matbröd bake-off Matbröd bake-off Svensk butiksbakad baguette 
Mjöl Mjöl Svenskt vetemjöl 
Pasta Pasta, makaroner Italiensk durumvetepasta 
Ris Ris Thailändskt ris 
Övriga cerealier Cornflakes, polentagryn, 

frukostflingor, mannagryn, 
havrekuddar 

Matbröd 

KATEGORI - FETTER OCH OLJOR 
   
Majonnäs Majonnäs Medel av margarin och olja 
Margarin Flytande margarin, mjölk-

fritt margarin 
Medel Europeiskt margarin 

Olja Olja Svensk rapsolja 
KATEGORI - FISK OCH SKALDJUR 
Lax Panerad lax Norsk laxfilé 
Plattfisk Plattfisk Rödspätta fiskad i Nordsjön 
Räkor skalade Räkor skalade Danska räkor 
Sill Sill Norsk sill 
Vitfisk Crabfish Medel av torsk, sej och sill  
Vitfisk panerad  80 % Krokfångad torsk Barents hav, 20 % Alas-

ka pollock Berings hav 
Övrig fisk Stenbitsrom, kaviar, mak-

rill, tonfisk, musslor 
Vitfisk 

KATEGORI - FRUKT OCH GRÖNT 
Apelsin Citron, mandarin 70% spanska och 30% Brasilianska apelsiner 
Banan och exotisk 
frukt 

Melon, citron, mandarin, 
russin, ananas, bambuskott, 
vindruvor, nektarin, cle-
mentin 

Bananer från Costa Rica 

Broccoli, ärter, haricot 
verts 

Blomkål Medel av svenska ärter och spansk broccoli 

Gurka Bostongurka Svensk gurka 
Potatis Pommes frites Svensk potatis 
Rotfrukter och kål Morot, pepparrot, palster-

nacka, rotselleri, sallatskål, 
rödkål 

Medel av svensk vitkål och morot 

Sallad Sallad Svensk isbergssallad 
Tomat och paprika Tomat och paprika 30% Holländsk, 10% svensk, 60% friland Spa-

nien 
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Råvara/ingrediens för 
beräkningar Finindel-
ning SIK 

Omfattar följande inköp-
ta livsmedel 

Modelleras med  

KATEGORI - FRUKT OCH GRÖNT forts 
Äpple och päron Äpple och päron 5% svenska,60% sydeuropa 35% Sydamerika 
Övrig frukt och grönt 
+ grönsaksblandning-
ar 

Champinjoner, majs, wok-
grönsaker, grönsakskonser-
ver, frukt/bär konserverade, 
gul lök, purjolök, spenat, 
grytgrönsaker, gröna soja-
bönor, röd lök, fruktpuré, 
oliver, jordgubbar, linser, 
saltgurka, smörbönor, sylt-
lök vattenkastanjer, kid-
neybönor, pizzafyllning, 
vita bönor, ratatouille, 
grönsakspuréer, kikärter, 
rödbetor, gräslök, dill, per-
silja, rädisor, rättika, grape-
frukt, kiwi 

Medel av spansk broccoli och svensk morot 

KATEGORI - KÖTT, CHARK OCH ÄGG 
Griskött Griskött Svensk gris 
Korv Korv Svensk wienerkorv 
Kyckling/fågel  Hönskött Svensk kyckling 
Köttbullar Pannbiff, järpar Svenska köttbullar 
Köttfärs Hamburgare Svensk blandfärs (50/50 fläsk och nöt) 
Nötkött  Grillburgare, rostbiff, ke-

babkött , kebabskav 
Svenskt nötkött från 65 % mjölkkor 

Smörgåsskinka Smörgåsskinka Svensk rökt skinka 
Ägg Ägg Svenska ägg 
Övrigt kött, chark och 
ägg  

Leverpastej, medwurst, 
blodpudding, leverbiff, 
viltmästarskav, lamm 

Svensk gris 

KATEGORI - MEJERI 
Fil/yoghurt Fil/yoghurt Svensk fil 
Grädde Grädde Svensk grädde från mjölkpulverproduktion 
Gräddfil/Crème 
fraîche/Matyoghurt 

Matlagningsgrädde Svensk Crème fraîche 

Juice, drickfärdig Fruktdryck Apelsinjuice, Brasilianska apelsiner 
Juice, koncentrat Juice, nektar, saft, drycker Apelsinjuicekoncentrat, Brasilianska apelsiner 
Mjölk Mjölk Svensk mjölk 
Ost Färskost, ostcreme Svensk hushållsost 
Smör Bregott Svenskt smör 
Övrigt mejeri Laktosfri grädde, keso, kaf-

fegrädde, matlagningsgräd-
de, brie, hushållsglass, 
messmör, kesella, gluten-
frimix mjölk 

Svensk vaniljglass 
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Råvara/ingrediens för 
beräkningar Finindel-
ning SIK 

Omfattar följande inköp-
ta livsmedel 

Modelleras med  

KATEGORI - ÖVRIGT 
Färdigmat och övriga 
livsmedel 

Kryddor, soppor, såser, bul-
jonger, glace, senap, ket-
chup, vinäger, ättika, mat-
lagningsvin, kaffebröd, 
konditori, desserter, mel-
lanmål, snacks, pytter, 
wokrätter, för- och huvud-
rättsbakverk, dressingar, 
soja, gelatin, jäst, te, kokos-
flingor, vaniljsocker, pasta-
gratänger, kakaopulver, 
kräm, nyponsoppa, kokos-
mjölk, chokladdryck, cho-
kladpudding, quorn, soja-
protein, risdryck, äggvåff-
lor, Janssons frestelse, Pytt 
i panna, majsstärkelse, ke-
babpytt, tomatpuré, fläsk-
pannkaka, morotskaka, sal-
samix, kokosgrädde, sol-
torkade tomater 

Medel av två färdigrätter baserade på kyckling 
och fläsk 

Kaffe Potatismospulver, rotmos-
pulver, redning, stärkelse, 
potatissallad, raggmunk 

Bryggkaffe från medel av Brasilien och Central-
amerika 

Potatis Potatis Svensk potatis 
Salt Honung, sirap Europeisk medelproduktion 
Socker Marmelader, geléer, äp-

pelmos, snabbmarsan, va-
niljsås, marsan, kosttill-
skott, cider, fruktsoppa 

Svenskt betsocker 

Sylt/puréer/saft Grönsaksrätter, pannkakor, 
våfflor, omeletter, havre-
dryck, ugnspannkaka, pota-
tisgratäng, morotsbiff, mo-
rotsmedaljong 

Engelsk jordgubbssylt 

Veg Färdigmat Veg Färdigmat Färdigrätt med tortellini 
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Bilaga C – Stickord från gruppdiskussioner 15 sep-
tember 2010 
 
Från de allmänna diskussionerna utkristalliserade två frågeställningar som togs med som 
område för brainstorming i mindre grupper och de var: 

‐ Hur kan vi få draghjälp av pedagogerna för att minska svinnet? 
‐ Vilka målbilder kan vi ha när det gäller: 

o Energi användning i köken  
o Minskning av svinnet 

Pedagoger och skolledning 
Lärarutblidningen  
Höja statusen på skolornas skolrestauranger, till att vara en naturlig del av skoldagen  
Definiera pedagogisk lunch på bättre sätt 
Nätverka mer med pedagoger, rektor och skolledning 
Styra upp sittningarna mer så att det blir lung och ro 
Tillämpa stängda dörrar, det vill säga att man inte skall kunna rusa iväg 
Schemaläggning det vill säga att lunchen är en del av lektionen, så när man ätit färdigt går 
man tillbaka och har lektion och att lunchrasten kommer först efter lektionens slut 
Visa på vinstpotentialen och tydligt kommunicera denna, till exempel Guldhedskolan 
minskade kostnader på grund av mindre svinn har använts till att köpa ökad andel ekolo-
giska råvaror (   %, stadens mål 25% till år…….) 
Knyta ihop Hemkunskap mer med skolrestaurang 
(Stavreskolan Trollhättan) 
Fler populära maträtter, 
Flexibilitet i leveranser som till exempel från Bergsjöns centralkök, där man kompletterar 
varmrätten med potatis, ris eller spagetti beroende på vilken skola det skall till. 
 
Målbilder 
Mätning uppföljning; Visualisering både av energiförbrukning och svinn 
Tydligt ansvar/ambassadörer (personal, bordsansvariga,…) 
Smarta enkla energibesparande tekniks lösningar 
Bättre planering och rutiner måltidsbeställning, behovsstyrd minska trygghets beställ-
ningar och ökad tillbakakoppling 
Klocka på diskmaskin 
Värmespärr på vattenkran för grovavspolning av disk, kan man spola med varmt så gör 
man gärna detta även om det inte behövs för det tar diskmaskinen. (Det skall vara lätt att 
göra rätt och svårt att göra fel) 
Timer på vatten till kokgrytor, med flera lägen (finns det sådana?) för att till exempel när 
grytan bara varit halvfull vid tillagning enkelt kunna reglera att mängden vatten avpassas 
efter nivån i grytan. Timer underlättar också att man inte behöver stå och passa eller att 
man lämnar och att det sedan rinner över. 
 
Projekt för mätning och uppföljning, som demonstrera effekten av olika beteende som 
tillexempel:  

Vatten förbrukning 
Varmvatten förbrukning 
El, vid olika hantering av till exempel värmevagnar i centralkök 
Beredningssvinn 
Serveringssvinn 
Tallrikssvinn 
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Svinnrapport 
Även ta till vara föräldrars engagemang, genom enkäter till familjen 
Bjuda in till pedagogisk föräldrarlunch, det finns på de flesta skolorna redan idag den 
möjligheten, men efterfrågan är inte så stor. 
Reflektion för alla Varför slänger jag? Till exempel genom arbete i klassen med att ta 
fram orsaker till varför som sedan vid uppföljningsveckor kan sitta som en så kallad 
strecklista vid skräphinken, där de som eventuellt slänger mat, sätter ett streck för det al-
ternativ som stämmer bäst och också gör en uppskattning av mängden som de slänger. 
Inom Lean så jobbar man ofta med  5 Varför?, för att komma fram till rotorsaken till ett 
problem något som boorde gå att tillämpa även i detta sammanhang.) 
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Bilaga D – Utvärdering av värmepumpen i köket 
på Borås lasarett 
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Bilaga E – Mot minskat svinn 

Idag serverar vi:

Potatis, ris och pasta

Vi och miljön uppskattar om du äter upp maten  ☺

Om du inte orkat äta upp släng så gott det går så här !

Kött, fisk och kycklingVegetariska rätter 
Grönsaker och frukt

 
 

Idag serverar vi:

Gryta, gratäng  och blandning

Vi och miljön uppskattar om du äter upp maten  ☺

Om du inte orkat äta upp släng så gott det går så här !

Vegetariska rätter 
Grönsaker och frukt
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Idag serverar vi:

Gryta, gratäng , fisk, kyckling och 
kött

Vi och miljön uppskattar om du äter upp maten  ☺

Om du inte orkat äta upp släng så gott det går så här !

Vegetariska rätter 
Grönsaker och frukt

 
 
Uppdelat anslag vid varje hink för icke uppäten mat: 

Om du inte orkat äta upp släng 
Vegetariska rätter Grönsaker och frukt här !

Vi och miljön uppskattar om du äter upp maten  ☺
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Om du inte orkat äta upp släng 
Potatis, ris och spagetti här !

Vi och miljön uppskattar om du äter upp maten  ☺

 
 

Om du inte orkat äta upp släng 
Kött, fisk och kyckling här !

Vi och miljön uppskattar om du äter upp maten  ☺
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Om du inte orkat äta upp släng 
Gryta , gratäng och pytt i panna!

Vi och miljön uppskattar om du äter upp maten  ☺

 
 
Exempel på hur uppföljning av en veckas mätning av tallrikssvinn kan redovisas 

Veckan xx slängde vi så här Exempel:
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Exempel på formulär för svinn uppföljning: 

 
 
 
 
 
 

Maträtt V.  D
at
um
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Lasangette med 
kycklingsås/ Quornsås

48 29‐nov 330 650 100 214,5 5,0 20,0 0,0 25,0 12%

2
Pannbiff/ Veg biff m 
brunsås & potatis

48 30‐nov 330 850 50 280,5 7,0 6,0 10,0 23,0 8%

3
Fiskpinnar/Vegbiff m 
hemlagat potatismos

48 01‐dec 330 600 30 198,0 5,0 14,0 6,0 25,0 13%

4
Vegetarisk thaigryta m 
jasminris

48 02‐dec 330 300 300 99,0 2,0 14,0 16,0 16%

5
Pytt i panna/ vegegatrisk 
pytt m rödbetor

48 03‐dec 330 300 90 99,0 3,0 14,0 17,0 17%

TOTAL PER VECKA 2700 570 891 22 54 30 106,0 12%
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