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Investering inför energieffektivisering 2015 
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 

 Godkänna investeringar i energisparåtgärder enligt specifikation 

på sammantaget maximalt 13 miljoner kronor för 2015 

 

Sammanfattning  

I budget för 2015 har i enlighet med program för hållbar utveckling 

anvisats 20 miljoner kronor per år för energisparåtgärder. 

Regionstyrelsen har genom beslut 2015-03-17 disponerat 7 miljoner 

kronor för utbyte av styranläggningen för fastighetstekniska system på 

Länssjukhuset Ryhov. 

 

Föreligger förslag till energiåtgärder att genomföras under 2015 som 

sammantaget omfattar 13 miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-24 

  

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist 
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Regionledningskontor  

Ekonomi  

Eva Astliden Milton 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Investeringar för energieffektivisering 
2015 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna investeringar i energisparåtgärder enligt specifikation på 

sammantaget maximalt 13 miljoner kronor för 2015. 

Sammanfattning 
I budget för 2015 har i enlighet med program för hållbar utveckling anvisats 20 

miljoner kronor per år för energisparåtgärder. Regionstyrelsen har genom beslut 

2015-03-17 disponerat 7 miljoner kronor för utbyte av styranläggningen för 

fastighetstekniska system på Länssjukhuset Ryhov. 

 

Föreligger förslag till energiåtgärder att genomföras under 2015 som sammantaget 

omfattar 13 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. Regionstyrelsen har tidigare beslutat om 

att byta ut styranläggningen för fastighetstekniska system på Ryhov under 2015. 

Investeringsutgiften är 7 miljoner kronor vilket innebär att det finns utrymme för 

ytterligare energiåtgärder på 13 miljoner kronor.  

 

Utgiften för de planerade energisparåtgärderna är 15,55 miljoner kronor. 

Budgetmässigt disponeras en del av budget för 2016 men utgiften för 2015 

kommer inte att överstiga anvisad ram. 
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Energisparåtgärder 
Investering Utgift 

(tkr) 

Årlig 

besparing 

(tkr) 

Pay-offtid 

(år) 

Värmepumpsdrift D3/D4. Pilotprojekt 

för att använda kylmaskiner för 

värmeproduktion om fjärrvärmen skulle 

försvinna.  

1 800 450 4 

Driftoptimering hus 08 och 09 i Eksjö. 

Utbyte av fläktar, aggregat och 

utomhusbelysning 

3 000 370 8 

Driftoptimering av byggnader på 

Ryhov. Injustering av luftflöden och 

tryckuppsättning, ombyggnad av 

ventilationskanalisation, utbyte pumpar.  

3 750 485 8 

Driftoptimering av byggnader i 

Värnamo. Återvinning kompressorer 

hus 6, optimering VÅV, omkoppling 

markslingor, tryckuppsättningar i 

ventilationssystem. 

3 000 334 9 

Byte av ventilationssystem hus P3, nya 

aggregat i köket, ombyggnad 

ventilationskanaler. 

4 000 602 7 

Summa 15 550 2 241 6,9 

 

Beslut skickas till 
Regionfastigheter 

 

REGIONSLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 

regiondirektör  ekonomidirektör 

 

 


