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Investeringsram för energieffektivisering 2015 
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta  

 För ny styranläggning för fastighetstekniska system på 

Ryhov godkänna en maximal investeringsutgift på 7 

miljoner kronor.  

 

Sammanfattning 

I program för hållbar utveckling har redovisats behov av att 20 

miljoner kronor per år disponeras för energisparåtgärder. I 

budgeten för 2015 har i enlighet med programmet anvisats 20 

miljoner kronor. I första hand behöver styranläggningen för 

fastighetstekniska system på Ryhov bytas ut. Regionfastigheter 

återkommer under året med ytterligare energisparåtgärder.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-29 

 

Förslag vid sammanträdet  

Information från Regionfastigheter på styrelsens sammanträde 

17 mars.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

Maria Frisk     
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Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontor  

Ekonomi Eva Astliden Milton 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Investeringsram för energieffektivisering 
2015 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 för ny styranläggning för fastighetstekniska system på Ryhov godkänna en   

maximal investeringsutgift på 7 miljoner kronor 

 

Information i ärendet 

Bakgrund  
I program för hållbar utveckling har redovisats behov av att 20 miljoner kronor 

per år disponeras för energisparåtgärder. I budgeten för 2015 har i enlighet med 

programmet anvisats 20 miljoner kronor. I första hand behöver styranläggningen 

för fastighetstekniska system på Ryhov bytas ut. Regionfastigheter återkommer 

under året med ytterligare energisparåtgärder.  

 

Investeringens omfattning  
Styranläggningen för fastighetstekniska system på Ryhov behöver bytas ut. 

Nuvarande anläggning installerades på 80-talet och det finns inte längre 

reservdelar vilket innebär att anläggning inte är driftsäker.  

 

Ett nytt styrsystem ger möjlighet till en ny styrstrategi för respektive byggnad 

inom byggnaderna D, E och F. Ett testprojekt har utförts i D3/D4 med positivt 

resultat.   

 

Totalt är utgiften på 12 miljoner kronor varav 7 miljoner kronor avser insatser för 

energibesparing, övrig del avser planerat underhåll. 
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Ekonomi - besparingseffekt 
Investeringsutgiften för energibesparingen är beräknad till 7 miljoner kronor.  

 

Den beräknade besparingen är 

Energi kWh per år Kostnadsbesparing per år 

Värme 1 200 000 kWh 720 000 kr 

El    600 000 kWh 600 000 kr 

Totalt 1 800 000 kWh 1 320 000 kr 

 

Investeringsutgiftens payofftid är drygt 5 år. 

 

Beslut skickas till 
Regionfastigheter 

 

REGIONSLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 

regiondirektör  ekonomidirektör 

 

 


