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Våra fastigheter
• Ca 3000 lgh, 112 lokaler

• 20 st Biobränsleanläggningar

• Nyproduktion, investering 400 Mkr

• Solenergi
• 4300 m2 solceller ca 700 MWh
• 7300 m2 solfångare 1300 MWh

• Biobränsle, Sol, passivhus och Partnering



Solceller
Första solcellsanläggning 2006

• Ingen minskad energiproduktion
• Majoriteten byggda efter 2013

35st anläggningar
• Dryga 750 000 KWh i årsproduktion
• Ca. 850 kWp
• Från idé, projektering och verkställande i egen regi
• Drift, övervakning och uppföljning
• Överproduktion knappt 30%



Nöjdheten bland
hyresgästerna



Fokusområde: Förvaltning

Vi skall stärka vår position som den
kvalitetsmässigt bästa hyresvärden i
Kungsbacka

�Vårt arbetssätt skall ge fler och mer nöjda
hyresgäster/kunder.

Vårt arbetssätt skall kvalitets- och värdesäkra
våra fastigheter.

�Vi skall alltid sträva efter förbättringar och
vara öppna för förändringar.

FASTIGHETSUTVECKLING - MÅLPLAN 2018-2020

•Ständigt informera genom personlig
kontakt, Eksta-Nytt och hemsida för att
få hyresgästerna energimedvetna.

•Snabbt avhjälpa fel och alltid
återkoppla felanmälan där vi står som
resurs inom 24 timmar.

• Säkerställa noggrannheten i
uppföljningen genom uppmätning av
A-temp-ytor inom beståndet.

•Slutföra implementeringen av ny
styrplattform inom hela beståndet.

•Ha samsyn, rutiner och ett strukturerat
arbetssätt samt ta fram en tydlig
gränsdragning som redovisar vårt
ansvarsområde.

•Underlätta samarbete och stödja OA
vid driftfrågor.

•Dokumentera beställningar och
överenskommelser.

•Kritiskt och aktivt sakgranska fakturor.

•Tag fram kravspec för ett
egenutvecklat visuellt  IT-verktyg för
bredare uppföljning av
energianvändningen i fastigheterna.

• Ha framförhållning som möjliggör ECs
delaktighet i projekt under projektering
och vid överlämnande.

•Planera långsiktigt med robusta system.

•Uppdatera projekteringsanvisningar och
kravspecifikationer vid material- och
produktval.

•Ökat fokus på granskning av
projekterade handlingar ihop med
förvaltningen.

•Delta på SABOs årliga energikick.

•Föreslå, testa och utvärdera 1-3 nya
lösningar för bättre energieffektivitet.

•Ständigt försöka se
lösningar istället för
problem och sprida
glädje omkring oss i
vardagen.

•Ställa upp och vara
hjälpsamma när en
medarbetare ber om
hjälp.

•Planera in
verksamhetsmöten för
uppföljning av
målarbetet.

•Kontinuerlig injustering och driftoptimering samt
uppföljning av framtagen sammanställnings-lista
för fastigheternas energianvändning.

•Inventera hela beståndet och identifiera
potentiella e-projekt med värmeåtervinning via
ventilationen.

•Inventera elabonnemang och logga
elanvändningen och identifiera möjliga
nedsäkringar.

•Byta ut gamla fjv-mätare i NoS för att möjliggöra
kvartalsvis uppföljning.

•Implementera IMD för Havrevägen och Fjärås C.

•Tekniskt inventera alla kvarstående områden för
framtida roll-out av IMD.

•EC skall ha ett strukturerat
arbetssätt.

•EC skall följa företagets
riktlinjer för inköp.

•Ständigt arbeta med att
minska driftkostnader genom
rondering, mätning och
uppföljning  och åtgärdande.

EC/DT:s aktiviteter:

•Vi skall medverka till att
skapa engagemang, delaktighet
och trygghet genom att vara
öppna och ansvarstagande.

•Vara 100% öppna för
förändringar och ständigt
sträva efter förbättringar.

EC/DT:s mål:
•Inventera och statusbedöma 100% av
UC samt utföra planerat underhåll för
att bibehålla robusta fasighetstekniska
system.

•Rondera 100% av UC minst 1 gång
per kvartal för att säkerställa den
fastighetstekniska driften.

•Uppfylla hyresgästens förväntningar
via aktiv återkoppling och ett trevligt
bemötande.

• EC skall vara delaktiga under projektering,
vid besiktning och överlämnade för att
säkerställa leverans av överenskommen
kvalitet avseende drift och förvaltning samt
energiprestanda.

•EC skall vara aktivt nyfikna och
omvärldsbevaka och utmana området
energiförsörjning för nya bättre framtida
lösningar.

•Minska energianvändningen med 1% av
bolagets totala e-användning motsvarande
ca 250 MWh för värme och varmvatten.

•Sänka dem fasta elkostnaderna med 5%.

•Öka andelen av lägenheterna med IMD för
kall- och varmvatten från 22% till 30%.

•Utöka solenergianläggningarna för att
producera minst 2500 MWh per år.

•Öka egenanvändningen av vår
solvärmeproduktion genom att återföra
nödkylningsenergi till egna
fjärrvärmenätet.

EC:s och DT:s bidrag till EKSTAs mål:

Fokusområde: Ekonomi

Vi ska säkerställa bolagets långsiktiga ekonomiska
stabilitet

�Vi skall öka bolagets lönsamhet.

�Vi skall  hushålla med bolagets resurser.
�Vi skall ha effektiva och rationella rutiner för att
tåla granskning.

Fokusområde: Energi- och miljö

Vi skall vara ledande i arbetet för en
miljöklok energianvändning

�Vårt arbetssätt skall minska vår
energianvändning.
�Vi skall öka produktionen och
användandet av förnybar energi.
�Vårt arbetssätt skall främja nytänkande
och innovation.

Fokusområde: Byggproduktion

Vi skall bidra till att uppfylla kommunens ökade
behov av bostäder

�Vi skall bygga för en långsiktig och trygg
förvaltning.
�Vi skall driva utvecklingen inom
partneringsamverkan och energieffektivt
byggande.
�Vi skall stärka vår roll som byggherre och
verka utmanande i byggprocessen.

Fokusområde: Värdegrund

Vi vill fortsätta vara goda ambassadörer för Eksta

�Vi skall vara en lärande organisation och ta
hjälp av varandra.
�Vi skall vara medvetna om att vi är varandras
arbetsmiljö.

�Vi vill vara öppna, engagerade, delaktiga, lojala
och ta eget ansvar.

�Vi vill uppnå ett gott och tryggt arbetsklimat och
vara bra arbetskamrater.



Humlevägen, Fjärås – Steg 2
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Olika verksamheter

1. Humlevägen (likströmsnät i drift)
2. Förskola
3. Gruppboende
4. Fastighetsexpedition
5. Äldreboende

Involvera ”end-users”
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Juridisk bakgrund – Ellagen (1997:857)
2 kap. Nätkoncession mm.

1 § En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd
(nätkoncession)

Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

22a § Ett internt nät som förbinder två eller flera elektriska anläggningar för produktion, vilka utgör en funktionell enhet, får byggas och
användas utan nätkoncession. Förordning (2008:897)

30 § På ett sådant internt nät som avses i 22 a § får överföring av el mellan anläggningarna äga rum även om de anläggningar som ingår
i den funktionella enheten har olika innehavare. Förordning
(2008:897)



Inga systemgränser



Likström 760 volt
Parallellt nät med elnätsbolagen

• Optimalt med ett abonnemang

Fördelar med likström och vald lösning
• Minsta möjliga huvudsäkring
• Mindre omvandlingsförluster
• Minskade kabelförluster
• Batteri med hög effekt
• Säkerhet SSO



Tack!
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