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Energiinvesteringar 

= investeringar i ny utrustning  för 

att minska energiförbrukningen 
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Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda 

under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 

 

 Olika typer av projekt                                          Antal 

 Konvertering till fjärrvärme   13  

 Eleffektivare ventilation    15  

 Bättre värmeåtervinning ventilation  13  

 Ny styrutrustning    16  

 Fönsterbyte       9  

 Tilläggsisolering      3  

 Energikartläggning      2  

 Byte till cirkulationspump med tryckstyrning   4  

 Värmepumpsinstallationer     6  

 Eleffektiv belysning    10  
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Sunnerbohov 
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Vad har vi gjort? 

• Ny ventilationsanläggning med elsnålare fläktar och bättre 

 värmeåtervinning. 

• Behovsstyrning av ventilation. 

• Nya strålningsvärmare. 

• Närvarostyrd belysning. 

• Ersättning av direktverkande el med fjärrvärme. 

• Utökad återvinning av spillvärme från kylmaskiner. 

• Kyla till Sunnerboskolan.  

• Datoriserad reglerutrustning. 
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Resultat  

 

 Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 36 procent. 

 

 Elförbrukningen har minskat med 6 procent. 

 

 Den totala energiförbrukningen värme + el har minskat med      

1 150 MWh/år. 

 

 Den minskade förbrukningen motsvarar energiförbrukningen i   

50 st. normalstora villor.  
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Minskad energiförbrukning i Ljungby kommuns 

fastigheter under perioden 2005 - 2012 

Olja -88% 

Pellets, ved -90% 

Fjärrvärme -6% 

El -8% 

TOTALT -18%   (per m2) 
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 Minskningen av energiförbrukning från 

2005 till 2012 motsvarar förbrukningen i 

240 normala villor.  
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Energioptimering 

 

    = minska energiförbrukningen genom att 

justera en anläggning 
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Astradskolan  
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Vad gjorde vi? 

Kontrollerade funktionen hos samtliga ventilationsaggregat.  

 

Kontrollerade och justerade reglerutrustning för värme och ventilation. 

  

Kontrollerade och justerade drifttider för ventilation.  

 

Justerade rumstemperatur med ambition att hålla ca 20 grader  

under arbetstid.  

 

Programmerade in natt- och helgsänkning av rumstemperatur. 
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Fick vi några problem? 

 

 Intrimningsproblem under vintern 2009 - 2010.  

 

  Problem med att det blev kallt i vissa rum. Vi fick jobba mycket med 
justeringar för att få en jämn temperatur. 

 

 Värmeeffekten räckte inte till i aulan, en mindre komplettering av 
värmeanläggningen fick göras. 

 

 Kalldrag i korridorerna p.g.a. dåliga dörrar.  

 

 Våra rutiner för rapportering av problem var inte bra, vilket har 
förbättrats. 

 

 Vi hade från början ingen rutin för att ej göra nattsänkning i samband 
med kvällsaktiviteter i matsal eller aula. 
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Resultat  

 

 Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 22 procent. 

 

 Elförbrukningen har minskat med 10 procent. 

 

 Den totala energiförbrukningen värme + el har minskat med 285 

MWh/år. 

 

 Den minskade förbrukningen motsvarar energiförbrukningen i 

11 st. normalstora villor.  
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Var det lönsamt?  

 
 

 

Minskad energikostnad: 115 000 kr/år exkl. moms. 

 

 

Nedlagda kostnader c:a 100 000 kr exkl. moms. 
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Brunnsgården 
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Brunnsgården 

     Gjorda energiåtgärder 

 Ny reglerutrustning för värme och ventilation 

 Byte till energisnålare fläktar i ventilationsaggregat 

 Injustering av luftflöden för ventilation.  

 

 Minskad energiförbrukning 

 Fjärrvärme  - 31 % 

 El:    - 9 % 

 Totalt:   - 22 % 

 

 Resultat 

 Energiförbrukningen har minskat motsvarande energiförbrukningen i 18  
normalstora villor 
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Ekebackenskolan 
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Vad har vi gjort? 

Kontrollerat funktion hos samtliga ventilationsaggregat. 

 

Kontrollerat och justerat reglerutrustning för värme och ventilation. 

 

Kontrollerat och justerat drifttider för ventilation. 

 

Justerat rumstemperatur med ambition att hålla c:a 20 grader  

under arbetstid. 

 

Inprogrammerat natt- och helgsänkning av rumstemperatur. 

 

Sett över och bytt termostater för reglering av elektrisk golvvärme i entréer.  
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Resultat  

 

 Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 20 procent. 

 

 Elförbrukningen har minskat med 7 procent. 

 

 Den totala energiförbrukningen värme + el har minskat med 65 

MWh/år. 

 

 Den minskade förbrukningen motsvarar energiförbrukningen i   

3 st. normalstora villor.  
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KOMMUNHUSET  

 

 Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 27 procent. 

 

 Elförbrukningen har minskat med 16 procent. 
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Sammanfattning 

 

• Det går att åstadkomma mycket genom att investera i ny teknik. 

 

• De snabbaste och lönsammaste resultaten uppnår vi genom att 

optimera våra befintliga anläggningar.  

 

• Även nya anläggningar behöver optimeras! 
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Tips 

Ta på ”energiglasögonen” och titta efter det här: 

  

• Är det något som är igång när det inte behöver vara det? 

 

• Är det onödigt varmt någonstans?  

 

• Är det för kraftig ventilation någonstans? 

 

Försök att få de som vistas i lokalerna positiva till energibesparing! 
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