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Förord 
Detta examensarbete på 15 poäng avslutade projektingenjörsprogrammet på 120 poäng vid 
institutionen för väg och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet.  
Under vår utbildning har vi lärt oss att det finns mycket pengar och miljö att spara på en 
minskad energiförbrukning. Därför valde vi ett examensarbete där vi får användning av de 
kunskaper vi har förvärvat under utbildningen. 
 
Vi har fått mycket bra stöd i vårt arbete av de personer som varit inblandade i examensarbetet. 
Jonny Renberg, teknisk ansvarig på Arvidsjaurhem AB har varit till stor hjälp då han tagit sig 
tid att söka fram den informationen vi har behövt och förklarat den för oss, därför vill vi här 
framföra ett stort tack till honom. Vi vill även tacka Arne Nissen som varit vår handledare och 
Uday Kumar som varit vår examinator vid Luleå tekniska universitet. 
 
 
Arvidsjaur 2004-07-05 
 
 
Ragnar Johansson Janne Juusola 

 ii



Sammanfattning 
Arvidsjaurhem är ett helägt kommunalt bostadsföretag som hyr ut lägenheter, småhus och 
lokaler inom Arvidsjaur kommun. Det pågår kontinuerligt ett arbete för lägre 
energiförbrukning i fastighetsbranschen, detta för att energin blir dyrare och att svensk 
miljöpolitik mycket går ut på att minska koldioxidutsläppen och därför finns det olika 
styrmedel för att minska energiförbrukningen. Det låg i Arvidsjaurhems intresse att en 
undersökning utfördes över företagets nuvarande energiförbrukning samt förslag över hur de 
ska kunna sänka kostnader som är obefogat höga. 
 
Syftet med rapporten var att kartlägga samt analysera Arvidsjaurhems energiförbrukning för 
att kunna ge förslag på hur företaget kan sänka sin framtida energiförbrukning. 
 
I rapporten har vi samanställt alla hyresfastigheter i Arvidsjaurs tätort och dess uppvärmning, 
fastighetsel och vattenförbrukning och gjort en analys av varje område där vi har konstaterat 
vilka som är dåliga eller bra ur förbrukningssynpunkt. 
 
I rapporten har vi kommit fram till att det ibland är svårt att se direkta samband mellan 
åtgärder och förbrukningsminskning medan det i andra fall kan synas tydligt på t.ex. 
elräkningen när någonting är åtgärdat. 
 
Arvidsjaurhem AB är på rätt väg vad gäller energisparande åtgärder och vi hoppas att denna 
rapport kan hjälpa dem i det framtida arbetet.  
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Abstract 
Arvidsjaurhem AB is owned by Arvidsjaur rural district, it is a real-estate company that rents 
apartments, small houses and premises in Arvidsjaur rural district. There is a continuous work 
towards a lower energy use going on in the real-estate business, this is because the energy is 
getting more expensive and Swedish environmental politics is much about reducing the 
carbon dioxide pollution and therefore there are means of control to use less energy. It is in 
the interest of Arvidsjaurhem AB that an inspection of their energy use is made. 
 
The purpose of this report is to chart the energy use of Arvidsjaurhem AB and if possible give 
suggestions how to reduce their running expenses by reducing their energy use. 
 
In the report we have put together all the rent apartments in Arvidsjaur rural centre and their 
heating, electricity and water use. We have done an analysis of each area where we have 
summed up which ones are good or bad in an energy- or water use point of view. 
We have learned that it is sometimes hard to see a direct connection between actions and 
changes in the energy use and sometimes it is wary clear. There are so many things that have 
an influence on the use. 
 
Arvidsjaurhem AB seams to be on the right track with their energy saving actions and we 
hope that this report can be of some help in the future. 
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1 Bakgrund 
Arvidsjaurhem är ett helägt kommunalt bostadsföretag som hyr ut lägenheter, småhus och 
lokaler inom Arvidsjaur kommun. I dagsläget har företaget runt 950 hyresbostäder vilket 
täcker ca: 70 % av den totala hyresmarknaden inom kommunen. Det pågår kontinuerligt ett 
arbete för lägre energiförbrukning i fastighetsbranschen, detta för att energin blir dyrare och 
att svensk miljöpolitik mycket går ut på att minska koldioxidutsläppen och därför finns det 
olika styrmedel för att minska energiförbrukningen. 
 
Det låg i Arvidsjaurhems intresse att en undersökning utfördes över företagets nuvarande 
energiförbrukning samt förslag över hur de ska kunna sänka kostnader som är obefogat höga. 
Arvidsjaurhem AB håller på med energisparande åtgärder redan i dagsläget men ville att vi 
skulle göra en rapport som är oberoende av deras arbete. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med rapporten var att kartlägga samt analysera Arvidsjaurhems energiförbrukning för 
att kunna ge förslag på hur företaget kan sänka sin framtida energiförbrukning. 
 
1.2 Metod 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie inom området energieffektivisering, mest för att 
utöka våra egna kunskaper inom området. Vi har hämta material till arbetet ur fakta böcker, 
Internet och intervjuer. Sedan gjordes en nulägesanalys på Arvidsjaurhems förbrukningar och 
vilka åtgärder som redan var genomförda. Detta gjordes med hjälp av information som Jonny 
Renberg försett oss med och bestod av bl.a. räkningar, avmätningsdokumentation och 
handskrivna papper. Utifrån det har förbrukningarna beräknats och i vissa fall fördelats ut 
över flera områden med hjälp av fastighetsarean eftersom en del fastigheter har delad mätare. 
Med utgångspunkt från Arvidsjaurhems nuläge och de åtgärder som framkom i 
litteraturstudien har en analys gjorts som visar fastighetsområdenas förbrukningar och vilka 
åtgärder som föreslås. 
 
1.3 Avgränsningar  
Vi har avgränsat oss till Arvidsjaurhems hyreslägenheter inom Arvidsjaur samhälle, samt 
Arvidsjaurhems huvudkontor. Därmed har vi inte tagit med fastigheter utanför Arvidsjaurs 
tätort, hus eller övriga lokaler i arbetet. Vi har även avgränsat oss till fastigheternas 
uppvärmning, fastighetsel och vattenförbrukning. 
 

 1



2 Litteraturstudie 
 
2.1 Belysning 
Ett enkelt och billigt sätt att minska energikostnaderna är att byta från vanliga glödlampor till 
lågenergilampor. Fördelen med lågenergilamporna är att de har en längre livslängd och lägre 
elförbrukning än en vanlig glödlampa. (Energimyndigheten, 2004) 

2.1.1 Lågenergilampor 
Med en vanlig glödlampa är det bara fem procent av den tillförda energin som blir ljus, med 
lågenergilampa är siffran cirka 25 %, resterande del blir till värme. Den värme som kommer 
från glödlampor hjälper förvisso till att värma lokalen men på ett kostsamt sätt. 
Lågenergilampan förbrukar cirka 80 % mindre energi än glödlampan och har dessutom en 
livslängd som är cirka 10 ggr längre. För en familj på 2 vuxna och 2 barn i en genomsnittlig 
villa utgör belysningen cirka 20 % av det totala behovet av hushållsel, så det finns stora 
möjligheter att spara pengar på byte till lågenergilampor. 
Trots att alla lågenergilampor som nu finns på marknaden innehåller kvicksilver så är den 
bättre ur miljösynpunkt än glödlampan. Detta eftersom tillverkningen av den extra energin 
som glödlampan förbrukar orsakar mer kvicksilverspridning än lågenergilampan. 
(Energimyndigheten, 2004) 
 
2.2 Vitvaror      
Med nya och energisnåla vitvaror kan man sänka energikostnaderna och samtidigt värna om 
miljön. Kyl och frys tillsammans svarar för 1/3 av all förbrukad hushållsel. Kyl och frys bör 
hålla temperaturen 5°C respektive -18°C, en lägre temperatur drar onödigt mycket energi. 
(Kungälvs kommun, 2004) 

2.2.1 EU märkta 
Idag ska alla vitvaror vara EU märkta ur effektivitetssynpunkt.  
Märkningen görs från A, som är den mest energieffektiva till G, som 
är den minst energieffektiva. Dock så rekommenderas att man väljer  
A och B klassade produkter. Ett byte av kyl och frys kan minska 
elkostnaderna med ca 700 kr/år. Dessutom klarar de elavbrott bättre. 
 
I tvättstugorna kan el- och vattenkostnaderna halveras om man byter 
tvättmaskiner och torktumlare till nya energieffektiva modeller.  
(Vattenfall, 2004) 
 
2.3 Vattenförbrukning 
Ett enkelt och effektivt sätt att minska energi- och vattenåtgången är att byta ut samtliga 
toastolar, duschar och kranar i fastigheterna. (Energimyndigheten, 2004) 

2.3.1 Snålspolande kranar 
Nya kranar är av typen engreppsblandare med flödesbegränsare dvs. man ställer temperatur 
och vattentryck genom att vrida på en spak. Förut användes ofta tvågreppsblandare där man 
ställer varm och kall vatten för sig. (Energimyndigheten, 2004) 
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2.3.2 Snålspolande duschar  
En dusch drar normalt 40-60 liter/gång beroende på vem som duschar och vilket sorts 
duschhandtag som används. En 10 minuters dusch om dagen kostar runt 2 000 kr/år. För att 
minska vatten förbrukningen kan man installera ett snålspolande duschhandtag som blandar in 
luft i vattenstrålen. Syftet är behålla vattenstrålens egenskaper oförändrade utan att 
användaren ska märka att vattenmängden har minskat. (Gustavsberg, 2000 och 
Energimyndigheten, 2004) 

2.3.3 Snålspolande toastolar 
En äldre konventionell toastol förbrukar runt 6 liter per spolning. En modern toastol med duo 
funktion har en vattenförbrukning på två respektive fyra liter per spolning. Duo funktionen 
innebär att det finns två spolknappar, en för halv spolning och en för hel.  
(Gustavsberg, 2000) 
 
2.4 Motorvärmarstolpar 
Med tidstyrd användning av motor- och kupévärmare kan man minska energiförbrukningen 
mycket. Enligt energimyndigheten förbrukar en kupévärmare på 1000 W som står på hela 
natten cirka 360 kWh i månaden. Då finns det mycket att spara om den bara skulle gå då det 
behövs, nämligen: cirka 1,5 timme vid –15°C och cirka 1 timme vid 0°C 
(Energimyndigheten, 2004) 
 
2.5 Uppmuntra de boende till energisparande 

2.5.1 Varför? 
De boendes vanor har mycket stor inverkan på energiförbrukningen. Exempel på sådana 
vanor kan vara att dröja med att anmäla läckande toaletter eller kranar, att duscha onödigt 
länge, att skölja disken med rinnande varmvatten, att inte använda t.ex. tvättmaskinen och 
torktumlaren så effektivt som möjligt och att inte släcka lampor efter sig i gemensamma 
utrymmen.  
(Berntsson, Effektivare energi i bostäder, 2002)  

2.5.2 Hur? 
För att uppmuntra boende till att spara energi bör de boende kontinuerligt informeras om 
energikostnaderna, vattenförbrukningen och dess utveckling. Detta kan göras genom att sätta 
upp information i trappuppgångar och anslagstavlor eller genom att ge ut ett informationsblad 
till varje hushåll. Dessa åtgärder är billiga att genomföra och kan ge rejäla förbättringar i 
energi och vattenförbrukningen genom att de boende får insikt i hur mycket energislöseri 
kostar och vad man kan göra för att minska det. Ett stort problem är att det kan vara svårt att 
motivera hyresgästerna till ett energisnålt tänkande då detta kan leda till försämrad 
bekvämlighet utan att det gör någon skillnad på hyran. 
(Berntsson, Effektivare energi i bostäder, 2002) 
Ett annat problem är att folks vanor ofta är svåra att ändra på, man tänker inte på vad man gör 
utan det går på automatik. Vardagslivet måste få vara enkelt och rutinmässigt, så de åtgärder 
man genomför måste kunna tas emot av hyresgästen med en positiv inställning dvs. inga stora 
uppoffringar utan att man får fördelar för det. 
(Kellner och Levin, Effektivare energi i bostäder, 2002) 
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2.6 Individuella mätningar  
Hyresgästerna har vanligtvis egna abonnemang för hushållselen. Arvidsjaurhem står för 
uppvärmningen, varm- och kallvatten. Den största delen av driftkostnaderna är 
uppvärmningen och ett sätt att sänka den kostnaden är att hyresgästerna får individuell 
mätning och debitering av värme och varmvatten. I flerbostadshus är inomhustemperaturen i 
genomsnitt 2 grader varmare än i en normal villa. En grad motsvarar 5 procent lägre 
energibehov, alltså kan vi anta att förutsättningar finns att minska värmeförbrukningen med 
10 %. 
 
Låt oss anta att vi inför individuella mätningar för uppvärmning och varmvatten.  
Hyresgästen kan då påverka inomhusklimatet och varmvattenförbrukningen. Vilket i sin tur 
kan leda till energibesparingar runt 450 till 500 kWh/år beroende på lägenhetens storlek. 
Eventuella klagomål från hyresgästerna över att det är för kallt respektive för varmt i deras 
lägenheter kommer att minska. Även energiförbrukningen kommer att minskas genom att 
hyresgästerna blir motiverade att hushålla med värmen och varmvattenförbrukningen.  
(Kellner och Levin, Effektivare energi i bostäder, 2002) 
 
2.7 Fjärrvärme  

2.7.1 Allmänt 
 
Fjärrvärme innebär att vatten värms centralt och sedan distribueras genom isolerade ledningar 
i marken. I huset finns en värmeväxlare som överför värme från ledningen till husets egna 
vattenburna värmesystem. Tappvarmvattnet värms på samma sätt. Den stora fördelen med 
fjärrvärmen är just att uppvärmningen av vattnet sker på en plats istället för i varje hus, då kan 
förbränningen ske effektivt och därmed mycket miljövänligare. Värmeenergin från 
fjärrvärmeverk är relativt billig, men fjärrvärme lönar sig bara i tätbebyggda områden och 
allra bäst i flerbostadshus där man får leverera mycket energi per meter kulvert och ledning. 
40 % av all uppvärmning i Sverige sker med fjärrvärme.  
(Energimyndigheten, 2004) 

2.7.2 Arvidsjaurs fjärrvärmeverk 
Fjärrvärmeverket i Arvidsjaur drivs av ett kommunägt bolag och använder pellets för att 
värma vattnet, pellets räknas som en förnybar resurs som inte ökar koldioxiden i atmosfären 
(Konsumentverket). T.ex. en oljeeldad villapanna släpper i snitt ut cirka 10 gånger så mycket 
koldioxid som fjärrvärmen. Arvidsjaurhem AB betalar i nuläget (2004-05-12) 57 öre/kWh för 
fjärrvärmen, exkl. moms. Enligt Jonny Renberg på Arvidsjaurhem kostar det ca 40 000 kr att 
ansluta en normalstor villa som redan har vattenburen värme till fjärrvärmenätet. För ett 
hyreshus kan motsvarande kostnad variera kraftigt eftersom en sådan stor installation läggs ut 
på entreprenad, men kostnaden bör hamna någonstans mellan 100- och 200 000 kr. Enligt 
Jonny Renberg minskar energiförbrukningen för uppvärmningen med 7-10 % efter anslutning 
till fjärrvärmenätet tack vare att värmeförlusterna blir betydligt mindre. 
(Renberg, 2004) 
 
2.8 Uppvärmning av fastigheter 
Arvidsjaurhem använder sig idag av fjärrvärme, olja och elström för uppvärmning av de olika 
fastigheterna. I vissa fall använder Arvidsjaurhem både fjärrvärme och olja, orsaken är man 
vill bränna slut på den befintliga oljan innan man helt övergår till fjärrvärme. 
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I en del fastigheter finns en större panncentral som värmer olika närliggande fastigheter, inte 
bara Arvidsjaurhems egna utan de säljer en del av värmen till andra kommunala och privata 
företag. 
 
Den årliga förbrukningen för fastighetens uppvärmning påverkas givetvis av hyresgästerna.  
I regel så har ett äldreboende högre årsförbrukning därför att temperaturen är över det 
normala. Andra faktorer som spelar in är årsmedeltemperaturen, om vintern är ovanligt kall 
förbrukas mer energi. (Renberg, 2004) 
 
 

 
”Karta 1” – Uppvärmning av fastigheter 
 
De gul markerade områdena är Arvidsjaurhems hyresfastigheter. 
Fastigheter med en röd ring har en panncentral som levererar värme, se pilar. Omärkta 
fastigheter har en egen värme källa, se ”karta 1” 
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2.9 Vattenförbrukning  
Några fastigheter har en gemensam vattenmätare. De blåa markeringarna, ”karta 2” visar 
dessa vattenmätare. Alla gula omärkta fastigheter har en egen mätare. 
 
För att sänka vattenförbrukningen håller Arvidsjaurhem på att byta ut toastolar, kranar och 
duschar i sina fastigheter till snålspolande modeller.  
Dock så kan inte Arvidsjaurhem påverka hyresgästernas vanor. Exempel: En yngre hyresgäst 
eller en barnfamilj förbrukar i regel mer vatten än en äldre person. En del större lägenheter har 
badkar vilket ökar förbrukningen. (Renberg, 2004) 
 

 
”Karta 2” Vattendistribution för fastigheter 
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3 Analys 
 
3.1 Jämförelse mellan fjärr- och eluppvärmning 
En stor del av Arvidsjaurhems fastigheter värms upp med hjälp av elpannor. Under 2003 
betalade företaget 44,7 öre/kWh för elströmmen. Arvidsjaurhem har även börjat ansluta en del 
fastigheter till fjärrvärmenätet. Fördelen med det är att den totala förbrukningen minskar med 
7 till 10 %. Det beror på att man inte behöver värma upp vattnet i stora tankar. Priset för 
fjärrvärmen under 2003 låg på 57 öre/kWh. 
 
Exempel: fastigheten Kråkan 2 har varit ansluten till fjärrvärmenätet under hela 2003.  
 

Fastighet: Kråkan 2    

År 2000 2001 2002 2003
Förbrukning (kWh) 331 830 323 415 328 612 300 993
Pris/kWh 0,447 0,447 0,447 0,57
Kostnad/år 148 328 144 566 146 890 171 566
 
”Tabell 1” – Förbrukningar och kostnader för Kråkan 2 från år 2000 till 2003. 
 
Det framgår i tabell 1 att förbrukningen har minskat under 2003 men den årliga kostnaden har 
ändå ökat med ca: 25 000 kr. Detta beror på att fjärrvärmen är dyrare per kWh jämfört med 
elström, men fjärrvärmen har även gjort att fastighetens förbrukning har minskat. Fjärrvärmen 
kommer att sjunka i pris enligt Jonny Renberg eftersom Arvidsjaurs fjärrvärmeanläggning är 
ganska ny och man räknar med att kunna sänka priset på sikt. För att fjärrvärmen ska hamna 
på samma kostnad som elen så måste priset sjunka till ca: 49 öre/kWh.  
 
3.2 Påverkar byggåret förbrukningarna? 
För att kontrollera om byggåret på husen har någon betydelse för energi och 
vattenförbrukningen har tre punktdiagram framställts, där framgår det vilket år varje område 
är byggt och vilken förbrukning det har. Dessa diagram finns under bilaga 2. Diagrammen har 
inte gett någon indikation på att åldern har någon märkbar påverkan, inte på någon av de tre 
förbrukningarna som diagrammen är baserade på, nämligen uppvärmning, fastighetsel och 
vatten. 
 
3.3 Motorvärmarplatser 
För att kunna beräkna hur mycket som sparas med tidstyrda motorvärmare har Jonny Renberg 
försett oss med information från bostadsföretaget Ludvikahem AB. De har genomfört ett byte 
på 16 stycken av sina motorvärmarplatser och kunnat mäta förbrukningen före och efter bytet. 
Det resultatet har utnyttjats på det viset att besparingen fördelats på de 16 platserna för att 
erhålla en besparing per motorvärmarplats. Då kan det värdet användas för att beräkna 
Arvidsjaurhems besparing genom att multiplicera värdet med antalet motorvärmarplatser och 
elpriset. Uträkningarna finns under bilaga 2. Resultatet av denna uträkning visar att det är 
mycket lönsamt att byta ut de gamla stolparna mot tidstyrda. På ett år skulle Arvidsjaurhem 
spara cirka 311 000 kr på den mindre förbrukningen och då är den totala 
investeringskostnaden cirka 193 000 kr, efter cirka 7,5 månader skulle Arvidsjaurhem ha 
tjänat igen investeringskostnaden. 
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3.4 Vattensparåtgärder 

3.4.1 Kranar/duschar 
Analysen av kranar och duschar baseras på att snålspolande armaturer minskar 
vattenförbrukningen med ca: 40 % enligt energimyndigheten samt att kranar och duschar 
förbrukar ca: 76 % av den totala vattenförbrukningen enligt en undersökning som Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut genomfört. Kostnaden för att genomföra åtgärderna på 545 
lägenheter beräknades till ca: 100 000 medan besparingen kom upp i ca: 240 000 kr/år. 
Återbetalningstiden blir då ca: 0,4 år. 

3.4.2 WC 
Vid analysen av toastolarna har en undersökning som Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut genomfört och finns presenterad på Gustavsbergs Vårgårda Armatur AB:s 
hemsida utgjort underlag. Där har två olika lägenheters förbrukningar före och efter byte till 
snålspolande toastol uppmätts och två olika besparingsprocent har tagits fram. Snittet av dessa 
procenttal har sedan använts som den sänkning av vattenförbrukningen som kan antas vid 
byte av toastolar i Arvidsjaurhems fastigheter. I samma undersökning har det framkommit att 
WC förbrukar 23 % av totala vattenförbrukningen. Med hjälp av dessa siffror har en 
uträkning över Arvidsjaurhems besparing genomförts (se bilaga 2). Den visar att ett byte av 
de 760 toastolar som inte är snålspolande skulle kosta ca: 1,5 miljoner kr och besparingen 
skulle bli ca: 90 000 kr/år, en återbetalningstid på ca: 16,6 år.    
 
3.5 Byte av kyl/frys 
Ett byte av kyl/frys i en lägenhet kostar 5000 kr inklusive installation enligt Jonny Renberg, 
Arvidsjaurhem. Väljer man A eller B klassad kyl och frys kan man spara kring 700 kr/år 
enligt vattenfall.  
Om Arvidsjaurhem byter ut samtliga vitvaror som är äldre än 10 år kan företaget göra en 
besparing på 207 200 kr/år (se bilaga 2). Beräkningarna är grundade på att 296 st av 
Arvidsjaurhems lägenheter har vitvaror som är äldre än 10 år. Ett byte i de 296 lägenheterna 
skulle då kosta 1 480 000. Tiden för att tjäna igen investeringen är 7 år. 
 
4 Resultat 
Resultatet finns redovisat i bilaga 3 och visar alla de fastigheter som behandlats i detta arbete 
med fastigheternas olika egenskaper i form av förbrukningar och vilka åtgärder som har 
genomförts och vilka vi anser bör genomföras. 
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5 Diskussion/slutsats 
Arvidsjaurhem har börjat använda fjärrvärme i en större utsträckning till sina fastigheter, dels 
för att det är enkelt och konkurrenskraftigt mot nuvarande alternativ. I en del fastigheter 
använder man sig av både olja och fjärrvärme, orsaken är man vill bränna slut på den 
befintliga oljan. Under 2004 kommer ett antal fastigheter att sänka sin förbrukning ytterligare 
när man enbart använder fjärrvärme. En annan vanlig värmekälla för fastigheterna är 
elpannor, de producerar varmvatten genom elström. Förbrukningen kan skilja mycket mellan 
fastigheterna vilket till viss del beror på hyresgästerna, exempelvis så är inomhus 
temperaturen högre i ett äldreboende. 
 
Större fastigheter har oftast en större panncentral med kapacitet att värma upp ett flertal 
närliggande fastigheter, inte bara sina egna fastigheter utan även kommunala och privata. I 
sådana fall har vi räknat bort den sålda värmen. 
 
Fastighetselförbrukningen har förändrats mellan åren, detta beror dels på att man har satt 
timer på en del av motorvärmarstolparna. Det har visat sig vara en enkel, billig och effektiv 
sparåtgärd. En del fastigheter har fått nya energisnåla vitvaror, i regel byter Arvidsjaurhem 
vart 16 år. Arvidsjaurhem har bland annat ett storkök, Ringelsta som lagar mat till vårdtagare 
inom Arvidsjaur kommun, vilket ger en högre förbrukning än normalt. Detta har vi dock inte 
kunnat räkna bort eftersom all el har samma mätare. 
 
Vattenförbrukningen varierar i vissa fall mycket mellan åren. Detta beror till viss del av den 
enskilda hyresgästens olika behov och vanor. En yngre hyresgäst eller en barnfamilj förbrukar 
mer vatten än en äldre person. Lägenheter som är utrustade med badkar har i regel en högre 
förbrukning. Som sparåtgärd håller Arvidsjaurhem successivt på att byta till snålspolande 
kranar, duschar för att minska förbrukningen. 
 
Det har varit svårt att göra en rättvis bedömning för varje fastighet. Förbrukningen påverkas 
av hyresgästerna, antal uthyrda lägenheter, utförda sparåtgärder och typ av uppvärmning. 
Analyser som vi gjort över varje fastighet ska kunna ge en mer rättvis bild (se bilaga 3). Till 
hjälp har vi använt förbrukningar från tidigare år. Fördelen är vi har kunnat jämföra och se hur 
förbrukningarna har ändrats genom åren, vilken påverkan eventuella åtgärder har haft. 
 
I rapporten framgår det att ett flertal av Arvidsjaurhems fastigheter förbrukar mer energi än 
nödvändigt. I dagsläget håller företaget på att genomföra en rad olika sparåtgärder, som ska 
minska energiförbrukningen. En del av åtgärderna som är genomförda har visat sig effektiva 
enligt de beräkningar som är gjorda i rapporten. De flesta av åtgärderna är enkla och relativt 
billiga att genomföra och kan generera stora skillnader på respektive förbrukning.  
Vi anser att de bästa åtgärderna är att byta till tidstyrda motorvärmare och att installera 
snålspolande kranar och duschar, eftersom det är billiga åtgärder som gör stor skillnad enligt 
våra beräkningar. En åtgärd som vi inte är så imponerade över är byte till snålspolande 
toastolar som på grund av dess höga investeringskostnad har en lång återbetalningstid. 
 
Vi anser att Arvidsjaur hem är på rätt spår och bör fortsätta att genomföra liknande åtgärder 
på samtliga fastigheter som är i behov av det. 
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Bilaga 1 Data över förbrukningarna 2000-2003 
Uppvärmning 
Arvidsjaur, hyresfastigheter      
   Förbrukning för uppvärmning(kWh)  
 Lägenheter Yta 2000 2001 2002 2003

Bofinken 11 20 1460 252066 264375 271575 250824

Bävern 22-24 11 414                              Ingår i fastighetselen!   

Ejdern 3,7 24 1186 211883 222829 221768 213791

Hinden 1 48 2967 549140 559086 579514 599600

Korpen 3 18 1141 196992 206610 212238 196020

Korpen 14,Trasten 1 30 1848 309559 329751 315857 308682

Kråkan 2 36 2141,5 331830 323415 328612 300993

Lappstaden 2 66 4898 960600 1119600 1058300 950300

Lejonet 15 21 946 245942 273839 233733 245149

Lommen 10 0 342,5 61189 64350 64043 61740

Lommen 12 9 525 93793 98638 98169 94638

Lommen 14 32 1985 426880 439383 416253 418926

Lärkan 6 7 308 47450 51508 57198 51684

Lärkan 7 25 1687 259898 282121 313288 283089

Lärkan 8 27 1440 221845 240815 267418 241641

Oxen 8 14 582                              Ingår i fastighetselen!   

Ripan 4 90 4564 703126 763250 847567 765866

Sekreteraren 24 936                              Ingår i fastighetselen!   

Skarven 1 19 1209 215992 227150 226068 217937

Skarven 2 16 1251 223496 235041 233922 225508

Skarven 3,10 73 4309 769819 809586 805731 776750

Skatan 5 36 2445 446860 490163 462583 443417

Svalan 4 28 2598 531268 528847 517300 553451

Trasten 3 32 2508 420116 447519 428663 418925

Trasten 15 46 2761 462496 492664 471905 461185

Uttern 11 16 648 156075 163172 169066 158768

Ärlan 10 75 3986 614079 666589 740229 668874
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Fastighetsel 
 

Arvidsjaur, hyresfastigheter 2003     

   Förbrukning för fastighetsel(kWh)  
 Lägenheter Yta 2000 2001 2002 2003

Bofinken 11 20 1460 54449 54095 38804 38753

Bävern 22-24 11 414 56218 55816 54017 50158

Ejdern 3,7 24 1186 21786 27326 32772 33401

Hinden 1 48 2967 117362 117357 85117 78280

Korpen 3 18 1141 40161 41261 40728 35329

Korpen 14,Trasten 1 30 1848 57468 58755 63840 61751

Kråkan 2 36 2141,5 77898 79023 54884 63582

Lappstaden 2 66 5143 580244 590189 568596 568596

Lejonet 15 21 946 61346 65203 62149 62661

Lommen 10 0 342,5 89997 81867 107661 93080

Lommen 12 9 525 61708 68043 73426 75059

Lommen 14 32 1985 72104 51362 51318 50455

Lärkan 6 7 308 27005 37296 35333 33014

Lärkan 7 25 1687 45563 45730 51914 45604

Lärkan 8 27 1440 47633 52779 44103 42464

Oxen 8 14 582 94373 96497 98637 93051

Ripan 4 90 4564 250743 252208 225853 204172

Sekreteraren 24 936 125561 122169 116384 173385

Skarven 1 19 1209 120446 125675 118437 114265

Skarven 2 16 1251 124630 130041 125878 118235

Skarven 3,10 73 4309 429281 447920 433580 407252

Skatan 5 36 2445 51284 38178 39203 30133

Svalan 4 28 2598 67436 63134 39303 47773

Trasten 3 32 2508 88010 92518 100396 70350

Trasten 15 46 2761 96889 101850 110524 77446

Uttern 11 16 648                                            Ingår i uppvärmningen!   

Ärlan 10 75 3986 108344 110121 100662 93972
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Vattenförbrukning 

Arvidsjaur, hyresfastigheter      
    Vattenförbrukning(m3)  
 Lägenheter Yta 2000 2001 2002 2003 

Bofinken 11 20 1460 1631 2074 2488 2520 

Ejdern 3,7 24 1186 1625 1891 1660 1412 

Hinden 1 48 2967 5730 5236 5865 5426 

Korpen 3 18 1141 1687 1790 1897 1594 

Korpen 14,Trasten 1 30 1848 3365 3209 3528 3297 

Kråkan 2 36 2141,5 2932 2316 2372 2195 

Lappstaden 2 66 5143 10085 9606 10801 9630 

Lejonet 15 21 946 1544 1528 1870 1515 

Lommen 12 9 525 548 651 727 668 

Lommen 14 32 1985 5323 4880 5248 5348 

Lärkan 6 7 308 591 657 710 631 

Lärkan 7 25 1687 3348 3396 3854 3424 

Lärkan 8 27 1440 3454 3644 5045 3856 

Ripan 4 90 4564 6815 8341 9536 7989 

Skarven 1 19 1209 1829 1950 1886 1503 

Skarven 2 16 1251 1518 1619 1566 1266 

Skarven 3,10 73 4309 6928 7385 7143 5775 

Skatan 5 36 2445 4517 4136 4703 3601 

Svalan 4 28 2598 4343 3744 4492 3834 

Trasten 3 32 2508 2866 3239 3460 3172 

Trasten 15 46 2761 4122 4670 5008 4583 

Uttern 11 16 648 1172 1312 1447 1129 

Ärlan 10 75 3886 8227 9141 9914 9866 
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Bilaga 2 Beräkningar 
 
Tidstyrda motorvärmarstolpar 
 
Investering    
Arvidsjaurhem    
Antal platser (st) Pris/stolpe (kr) Kostnad (kr)  
249 1547 192 602  
    
Besparing    
Ludvikahem AB    
Platser (st) Besparing (kWh) Besparing/plats (kr)  
16 42 857 2 679  
Arvidsjaurhem AB    
Platser (st) Besparing (kWh) El pris/kWh (öre) Besparing (kr)
249 666 962 0,467 311 471 
 
 

Vattenspar 
 
Investering snålspolande kranar/duschar  
Pris (kr) Antal (st) Kostnad (kr)    
180 545 98 100    
Besparing efter genomförda åtgärder    
Tot förbr (m3) K/D förbr (%) K/D förbr (m3) Vattenspar (%) Besparing (m3) Besparing (kr) 
58 624 76 % 44 554 40 % 17 822 242 375 
      
Investering snålspolande wc    
Pris (kr) Antal (st) Kostnad (kr)    
1 980 760 1 504 800    
Besparing efter genomförda åtgärder    
Tot förbr (m3) WC förbr (%) WC förbr (m3) Vattenspar (%) Besparing (m3) Besparing (kr) 
78 433 23 % 18 040 38 % 6 765 92 002 
  
 

Kyl och frys 
 
Investering energisnål kyl och frys  
Pris/st (kr) Antal (st) Total kostnad (kr)
5 000 296 1 480 000 
   
Besparing efter genomförda åtgärder 
Besparing/st (kr) Total besparing (kr)  
700 207 200  
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Byggårets inverkan på förbrukningen 
 
Uppvärmning (varje punkt motsvarar ett fastighetsområde) 

 
 
Fastighetsel (varje punkt motsvarar ett fastighetsområde) 

 
 
Vattenförbrukning (varje punkt motsvarar ett fastighetsområde) 
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Bilaga 3 Beskrivning av varje område 
Nedan följer en beskrivning för varje fastighetsområde där vi har analyserat förbrukningar 
och föreslagit åtgärder. För uppvärmningen har Jonny Renberg satt 200 kWh/m2 som gräns 
för vad som är en dålig förbrukning. För fastighetselen och vattenförbrukningen är 
motsvarande siffra cirka 35 kWh/m2 respektive 1,8. 
 
Bofinken 11 
Ant, lgh  20 F.el (kWh)  38 753 Tot (kWh/m2)  124,3 
Obj.yta (m2)  1 460 F.el (kWh/m2)  26,5 Vattenförb (m3)  2 520 
Byggår  1984 Uppvärmn (kWh)  250 824 Vattenförb (m3/m2)  1,7 
Bilplatser  4 Uppvärmn (kWh/m2)  171,8     
 
Bofinken 11 omfattar 1 hyreshus, Nygatan 37  
Hyreshuset har sammanlagt 20 bostadslägenheter i storlekarna från tvårumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
Uppvärmning  
Bofinken har gemensam uppvärmning med Korpen 3 och förbrukar 250 824 kWh till 
uppvärmning vilket ger en förbrukning per kvadratmeter på 171,8 kWh. Det är en bra 
elförbrukning, vilket mest troligt beror på att den blivit ansluten till fjärrvärmenätet under 
året. Det skiljer ca 20 800 kWh på förbrukningen åren före och efter anslutningen till 
fjärrvärme som skedde under 2003. Förbrukningen kommer att bli ännu lägre år 2004 då 
huset kommer att gå på enbart fjärrvärme, den går även på olja i nuläget för att elda slut på 
den redan inköpta oljan. 
 

Fastighetsel 
Förbrukningen är 38 753 kWh (26,5 kWh/m2) för 2003 vilket är bra, den borde kanske vara 
lägre eftersom den bara har 4 bilplatser. Bilplatserna borde dock bytas till tidstyrda. Man kan 
se på diagrammet att fastighetselen har minskat med ca 15000 kWh mellan år 2001 och 2002. 

Vatten 
Vattenförbrukningen däremot är på gränsen till för hög och det finns åtgärder att göra för att 
spara vatten eftersom inga gjorts hittills. Snålspolande duschar, kranar och toaletter skulle få 
ner förbrukningen. 
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Bävern 22-24 
Ant, lgh  11 F.el (kWh)  50 158 Tot kWh/ m2  121,2 
Obj.yta (m2)  414 F.el (kWh/m2)  121,2 Vattenförb  191 Poäng 
Byggår   1970 Uppvärmn (kWh)  Vattenförb (m3/m2)   
Bilplatser)  11 Uppvärmn (kWh/m2)       
 
Bävern 22-24 omfattar 3 mindre 1 plans lägenheter, Hedgatan 11-15.  
Området har sammanlagt 11 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter. 
 

 
 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 50 158 kWh inkl uppvärmning.  
Vilket förstås är för högt. Fastighetselen omfattar även uppvärmningen av lägenheterna. Varje 
lägenhet har separata varmvattentankar som värmer upp vattnet. Vitvarorna är inte bytta sedan 
1989. 
Samtliga motorvärmarstolpar har tidstyrning. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Bävern 22-24 under 2003 finns inte dokumenterad eftersom de 
använder sig av ett poängsystem där fastigheten poängsätts efter antalet tappställen m.m. och 
hyresgästen betalar per poäng. Bävern 22-24 har 122 poäng och kostnaden för det blir 25 900 
kr/år. 
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Ejdern 3,7 
Ant, lgh  24 F.el (kWh)  33 401 Tot (kWh/m2)  208,4 
Obj.yta (m2)  1 186 F.el (kWh/m2)  28,2 Vattenförb (m3)  1 323 
Byggår  1977 Uppvärmn (kWh)  213 791 Vattenförb (m3/m2)  1,1 
Bilplatser  37 Uppvärmn (kWh/m2)  180,3     
 
Ejdern 3-7 omfattar 1 hyreshus, Ö skolgatan 9. 
Hyreshusen har sammanlagt 24 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning  
Ejdern förbrukar 213 791 (180,3 kWh/m2) för uppvärmningen. Värmen är vattenburen och 
levereras från en elpanna som är placerad i Korpen 3. Att ansluta Ejdern till fjärrvärmenätet 
skulle vara en bra investering. 

Fastighetsel 
Fastighetsel förbrukningen är 33 401 kWh (28,2 kWh/m2). Det har gjorts åtgärder för att få 
ner energiförbrukningen, duschar och tappställen har försetts med snålspolande munstycken 
vilket säkert hjälpt till att få ner energiförbrukningen, dock är vitvarorna ganska gamla och 
det finns mycket energi att spara i att montera tidstyrda motorvärmare till bilplatserna. 

Vatten 
Vattenförbrukningen är näst lägst av Arvidsjaurhems hyreshus, den ligger på 1,1 m3/m2 och 
år. Den har varit sjunkande sedan år 2001. 
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Hinden 1 
Ant, lgh  48 F.el (kWh)  78 280 Tot (kWh/m2)  228,5 
Obj.yta (m2)  2 967 F.el (kWh/m2)  26,4 Vattenförb (m3)  5 313 
Byggår  1975 Uppvärmn (kWh)  599 600 Vattenförb (m3/m2)  1,8 
Bilplatser  41 Uppvärmn (kWh/m2)  202,1     
 
Hinden 1 omfattar 2 hyreshus, Domängatan 19 och Villavägen 11.  
Hyreshusen har sammanlagt 48 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
fyrarumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Under våren 2003 bytte fastigheten Hinden 1 från olja till fjärrvärme.  
Den årliga uppvärmningen är 599 600 kWh (202,1 kWh/m2) men lär troligtvis sjunka under 
2004 när fjärrvärmen kommer att nyttjas hela året. 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 78 280 kWh (26,4 kWh/m2), vilket är en bra förbrukning 
med tanke på att fastigheten har 41 bilplatser. En åtgärd som man kan genomföra för att 
minska kostnaderna är ett byte av samtliga vitvaror i fastigheten. Vitvarorna börjar vara runt 
15 år. Samtliga motorvärmarstolpar har tidstyrning sedan 2001 vilket syns tydligt på 
diagrammet. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Hinden 1 under 2003 var 5 313 m3/år (1,8 m3/m2). Förbrukningen 
ligger på gränsen till för hög. Åtgärderna i form av snålspolande duschar och kranar 
genomfördes innan armaturerna var utvecklade till dagens standard, dvs. de är inte lika 
effektiva. 
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Korpen 3 
Ant, lgh  18 F.el (kWh)  35 329 Tot (kWh/m2)  128,7 
Obj.yta (m2)  1 141 F.el (kWh/m2)  31 Vattenförb (m3)  1 594 
Byggår  1961 Uppvärmn (kWh)  196 020 Vattenförb (m3/m2)  1,4 
Bilplatser  17 Uppvärmn (kWh/m2)  171,8     
 
Korpen 3 omfattar 1 hyreshus, Nygatan 36.  
Hyreshusen har sammanlagt 18 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
fyrarumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Korpen 3 har en förbrukning på 171,8 kWh/m2 för uppvärmningen. Korpen 3 har liksom 
Bofinken 11 blivit ansluten till fjärrvärmenätet under året vilket har medfört att förbrukningen 
år 2003 är ca 16 200 kWh lägre än år 2002. År 2004 kommer förbrukningen att vara ännu 
lägre då den enbart går på fjärrvärme. Panncentralen som nu används vid sidan av fjärrvärmen 
kommer inte att användas mer då oljan till den tar slut. Korpen 3 står för uppvärmningen av 
Bofinken 11. 

Fastighetsel 
Även fastighetselen är låg för Korpen 3. 31 kWh/m2 är mycket bra med tanke på att inga 
energisparande åtgärder genomförts. Här finns mycket stora möjligheter att sänka 
förbrukningarna. Särskilt bilplatserna som inte har tidstyrning. 

Vatten 
Vattenförbrukningen är för hög med 1,7 m3/m2 men eftersom inga vattensparande åtgärder 
genomförts så går det att sänka förbrukningen betydligt med snålspolande toastolar, duschar 
och kranar. 
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Korpen 14, Trasten 1 
Ant, lgh  30 F.el (kWh)  61 751 Tot (kWh/m2)  200,5 
Obj.yta (m2)  1 848 F.el (kWh/m2)  33,4 Vattenförb (m3)  3 251 
Byggår  1989 Uppvärmn (kWh)  308 682 Vattenförb (m3/m2)  1,8 
Bilplatser  21 Uppvärmn (kWh/m2)  167     
 
Korpen 14 Trasten 1 omfattar 2 hyreshus, Stationsgatan 10, Skomakargatan 36  
Hyreshusen har sammanlagt 30 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Uppvärmningen förbrukar 308 682 kWh (167 kWh/m2) vilket är bland de lägsta av 
Arvidsjaurhems hyreshus. Värmen levereras från elpanncentralen i Trasten 15. Fjärrvärme 
skulle vara bra men det finns andra områden som är i mer akut behov av lägre förbrukning. 
De fyra senaste åren har förbrukningen varit relativt jämn med endast små förändringar. 

Fastighetsel 
På Korpen 14 är bilplatserna åtgärdade med tidstyrning. Förbrukningen är på 61 751 kWh 
(33,4 kWh/m2) och det är på gränsen till för hög. Det beror mycket på att vitvarorna är gamla. 
Även denna förbrukning har varit relativt jämn under åren 2000- 2003. 

Vatten 
Vattenförbrukningen är på 1,8 m3/m2 vilket är bland de högre av Arvidsjaurhems hus, här 
skulle det behövas åtgärder i form av snålspolande duschar, kranar och toaletter eftersom det 
inte är gjort i dagsläget. 
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Kråkan 2 
Ant, lgh  36 F.el (kWh)  63 582 Tot (kWh/m2)  170,2 
Obj.yta (m2)  2 141,5 F.el (kWh)  29,7 Vattenförb (m3)  2 195 
Byggår  1960 Uppvärmn (kWh)  300 993 Vattenförb (m3/m2)  1,0 
Bilplatser  17 Uppvärmn (kWh)  140,6     
 
Kråkan 2 omfattar 1 hyreshus, Domängatan 17.  
Hyreshusen har sammanlagt 36 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Kråkan 2 har gått på fjärrvärme hela år 2003. Den årliga uppvärmningen är 300 993 kWh 
(140,6 kWh/m2). Den totala förbrukningen för uppvärmning är så pass låg att inga åtgärder 
behövs. 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 63 582 kWh (29,7 kWh/m2), vilket är en bra förbrukning. 
En åtgärd som man kan genomföra för att minska kostnaderna är ett byte av vitvarorna i 
fastigheten. Samtliga motorvärmarstolpar har tidstyrning. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Kråkan 2 under 2003 var 2 195 m3/år (1,0 m3/m2). Förbrukningen är 
väldigt bra. Dusch, kranar och toaletter är utbytta till snålspolande. 
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Lappstaden 2 
Ant, lgh  66 F.el (kWh)  568 596 Tot (kWh/m2)  283,5 
Obj.yta (m2)  5 143 F.el (kWh/m2)  110,6 Vattenförb (m3)  9 630 
Byggår  1989 Uppvärmn (kWh)  889 232 Vattenförb (m3/m2)  1,9 
Bilplatser  0 Uppvärmn (kWh/m2)  172,9     
 
Lappstaden 2 omfattar äldreboendet Ringelsta, Sjukstugegatan 2.  
Hyreshusen har sammanlagt 66 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter. Utöver lägenheterna finns ett storkök som lagar och levererar mat till 
vårdtagare i hela Arvidsjaur kommun.  
 

 
 

Uppvärmning 
Under sommaren 2003 bytte fastigheten Lappstaden 2 till fjärrvärme, tidigare värmdes 
fastigheten upp av panncentralen Ärlan. Den årliga uppvärmningen är 889 232 kWh  
(172,9 kWh/m2) men lär troligtvis sjunka ytterligare under 2004 när fjärrvärmen kommer att 
nyttjas hela året. Den totala förbrukningen för uppvärmning är väldigt hög 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 568 596 kWh (110,6 kWh/m2), den har en hög 
förbrukning men då ska man beakta att Lappstaden 2 är ett äldreboende och har ett storkök 
som lagar mat till alla Arvidsjaurs vårdtagare. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Lappstaden 2 under 2003 var 9 630 m3 (1,9 m3/m2). Förbrukningen 
är hög men det beror mycket på att storköket förbrukar mycket vatten. 
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Lejonet 15 
Ant, lgh  21 F.el (kWh)  62 661 Tot (kWh/m2)  325,4 
Obj.yta (m2)  946 F.el (kWh/m2)  66,2 Vattenförb (m3)  1 515 
Byggår  1984, 90 Uppvärmn (kWh)  245 149 Vattenförb (m3/m2)  1,6 
Bilplatser  15 Uppvärmn (kWh/m2)  259,1     
 
Lejonet 15 omfattar 1 hyreshus och äldreboendet Lejonet, Skomakaregatan 53 
Lejonet 15 har sammanlagt 21 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter. Hyreshuset är byggt 1984 och äldreboendet 1990. 
 

 
 

Uppvärmning 
Fastigheten förbrukar 245 149 kWh (259,1 kWh/m2) vilket är högt. Men det kan till viss del 
förklaras av att de äldre hyresgästerna kräver en högre inomhustemperatur. 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger på 62 661 kWh (66,2 kWh/m2), den har en hög förbrukning men det 
finns åtgärder att genomföra, t.ex. motorvärmarna. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen under 2003 var på 1 515 m3 vilket ger 1,6 m3/m2. Ett byte till 
snålspolande duschar, kranar och toaletter skulle kunna minska förbrukningen. 
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Lommen 10 
Ant, lgh  0 F.el (kWh)  93 080 Tot (kWh/m2)  452,0 
Obj.yta (m2)  342,5 F.el (kWh/m2)  271,8 Vattenförb (m3)  118 
Byggår  1986 Uppvärmn (kWh)  61 740 Vattenförb (m3/m2)  0,3 
Bilplatser  9 Uppvärmn (kWh/m2)  180,3     
 
Lommen 10 omfattar 1 lokal, Ö skolgatan 18.  
Arvidsjaurhems huvudkontor, omfattar en kontorsdel och en del som hyrs ut till andra företag 
i Arvidsjaur. Vi har tagit hänsyn till det i beräkningarna. 
 

 
 

Uppvärmning 
Lommen 10 har en elförbrukning på 61 740 kWh (180,3 kWh/m2) för 2003. Lommen 10 får 
sin värme från Skarvens panncentral. 

Fastighetsel 
Fastighetselen är på 93 080 kWh (271,8 kWh/m2) för 2003. Förbrukningen går dock inte att 
jämföra med Arvidsjaurhems andra fastigheter därför att det omfattar en stor kontorsdel och 
inga bostäder.   

Vatten 
Vattenförbrukningen är på 118 m3 (0,3 m3/m2), en fullt normal förbrukning med tanke på det 
endast omfattar en kontorsbyggnad. 
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Lommen 12 
Ant, lgh  9 F.el (kWh)  75 059 Tot (kWh/m2)  323,2 
Obj.yta (m2)  525 F.el (kWh/m2)  143 Vattenförb (m3)  668 
Byggår  1986 Uppvärmn (kWh)  94 638 Vattenförb (m3/m2)  1,3 
Bilplatser  12 Uppvärmn (kWh/m2)  180,3     
 
Lommen 12 omfattar 1 hyreshus, Ö skolgatan 14.  
Hyreshusen har sammanlagt 9 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
2003 var förbrukningen för Lommen 12 på 94 638 kWh (180,3 kWh/m2). Den värms upp av 
skarvens panncentral. 

Fastighetsel 
Fastighetselen för 2003 var 75059 kWh (143 kWh/m2), En hög förbrukning, bytet av vitvaror 
2002 har bromsat ökningen lite. 

Vatten 
Lommen 12 förbrukade 668 m3 (1,3 kWh/m2) 2003. En bra förbrukning trots att inga 
vattensparande åtgärder är gjorda. 
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Lommen 14 
Ant, lgh  32 F.el (kWh)  50 455 Tot (kWh/m2)  236,5 
Obj.yta (m2)  1 985 F.el (kWh/m2)  25,4 Vattenförb (m3)  5 348 
Byggår  1969 Uppvärmn (kWh)  418 926 Vattenförb (m3/m2)  2,7 
Bilplatser  28 Uppvärmn (kWh/m2)  211     
 
Lommen 14 omfattar 1 hyreshus, Stationsgatan 17.  
Hyreshusen har sammanlagt 32 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Lommen 14 har en hög elförbrukning för uppvärmningen, den är på 418 926 kWh (211 
kWh/m2). Lommen 14 värms av en egen elpanna. Förbrukningen har varit jämn de fyra 
senaste åren. 

Fastighetsel 
Fastighetselen är däremot inte så dålig, 25,4 kWh/m2 är godkänt och ändå är inte bilplatserna 
försedda med tidstyrning till motorvärmarna. År 2000- 2001 föll förbrukningen med ca 20 
000 kWh vilket sammanfaller med tidpunkten för bytet av vitvaror. 

Vatten 
Det förbrukas mycket vatten i Lommen, 5 348 m3 (2,7 kWh/m2) vilket kan ha ett samband 
med den höga uppvärmningen då mycket varmvatten ska värmas. Här skulle verkligen 
snålspolande duschar, kranar och toaletter göra nytta. Här måste Arvidsjaurhem ta till krafttag 
för att ta reda på varför och åtgärda förbrukningen. 
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Lärkan 6 
Ant, lgh  7 F.el (kWh)  33 014 Tot (kWh/m2)  280,1 
Obj.yta (m2)  308 F.el (kWh/m2)  107,2 Vattenförb (m3)  594 
Byggår  1994 Uppvärmn (kWh)  53 254 Vattenförb (m3/m2)  1,9 
Bilplatser  4 Uppvärmn (kWh/m2)  172,9     
 
Lärkan 6 omfattar en hyresfastighet 1 plans lägenheter  
Hyreshusen har sammanlagt 7 enrumslägenheter. Lärkan 6 är ett vårdhem för dementa. 
 

 
 

Uppvärmning 
Förbrukningen för Lärkan 6 2003 var 53 254 kWh (172,9 kWh/m2). Det är en godtagbar 
förbrukning som har haft en liten nedgång det senaste året. Fastigheten värms upp av Ärlans 
panncentral. 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 33 014 kWh (107,2 kWh/m2). Det är däremot en hög 
förbrukning, bilplatserna skulle kunna förses med tidstyrning. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Lärkan 6 under 2003 var 594 m3 (1,9 m3/m2). Förbrukningen är 
ganska hög. Dusch och kranar är åtgärdade. 
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Lärkan 7 
Ant, lgh  25 F.el (kWh)  45 604 Tot (kWh/m2)  199,9 
Obj.yta (m2)  1 687 F.el (kWh/m2)  27 Vattenförb (m3)  3 562 
Byggår  1975 Uppvärmn (kWh)  291 685 Vattenförb (m3/m2)  2,1 
Bilplatser  21 Uppvärmn (kWh/m2)  172,9     
 
Lärkan 7 omfattar 1 hyreshus, Lärkstigen 1.  
Hyreshusen har sammanlagt 25 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Lärkan 7 värms upp av panncentralen Ärlan. Den årliga uppvärmningen är 291 685 kWh 
(172,9 kWh/m2) Även denna förbrukning är godtagbar och har en nedgång senaste året. 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 45 604 kWh (27,0 kWh/m2), vilket är en bra förbrukning. 
En åtgärd man bör genomföra är att samtliga motorvärmarstolpar får tidstyrning, här kan man 
spara pengar. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Lärkan 7 under 2003 var 3 562 m3 (2,1 m3/m2). Förbrukningen är 
väldigt hög. Duschar och kranar är åtgärdade 1995 men de är inte lika effektiva som dagens 
armaturer. Åtgärder bör göras igen, byte till nya snålspolande duschar, kranar och toaletter. 
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Lärkan 8 
Ant, lgh  27 F.el (kWh)  42 464 Tot (kWh/m2)  202,4 
Obj.yta (m2)  1 440 F.el (kWh/m2)  29,5 Vattenförb (m3)  3 831 
Byggår  1975 Uppvärmn (kWh)  248 978 Vattenförb (m3/m2)  2,7 
Bilplatser  21 Uppvärmn (kWh/m2)  172,9     
 
Lärkan 8 omfattar 1 hyreshus, Borgargatan 13 
Hyreshuset har sammanlagt 27 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter.  
 

 
 

Uppvärmning 
Förbrukningen för 2003 var 248 978 kWh (172,9 kWh/m2), hela fastigheten får sin värme via 
Ärlans elpanna. Förbrukningen är relativt jämn, dock har förbrukningen minskat under 2003. 

Fastighetsel 
Fastighetselen 2003 var 42 464 kWh (29,5 kWh/m2), det är en bra förbrukning. Vitvarorna är 
utbytta 1997. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Lärkan 8 under 2003 var 3831 m3 (2,7 m3/m2). Förbrukningen är 
mycket hög och har varit ojämn mellan åren 
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Oxen 8 
Ant, lgh  14 F.el (kWh)  93 051 Tot (kWh/m2)  159,9 
Obj.yta (m2)  582 F.el (kWh/m2)  159,9 Vattenförb  281 Poäng 
Byggår  1972 Uppvärmn (kWh)  Vattenförb (m3/m2)   
Bilplatser  10 Uppvärmn (kWh/m2)       
 
Oxen 8 omfattar 4 mindre 1 plans lägenheter, Villavägen 39. 
Området har sammanlagt 14 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter. 
 

 
 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 149 051 kWh inklusive uppvärmning. 
Fastighetselen omfattar även uppvärmningen av lägenheterna. Varje lägenhet har separata 
varmvattentankar som värmer upp vattnet. Vitvarorna är inte bytta sedan 1989. 
Samtliga motorvärmarstolpar har tidstyrning. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Oxen 8 under 2003 finns inte dokumenterad eftersom de använder 
sig av ett poängsystem där fastigheten poängsätts efter antalet tappställen och hyresgästen 
betalar per poäng. Oxen 8 har 281 poäng och kostnaden för det blir 38 104 kr. 
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Ripan 4 
Ant, lgh  90 F.el (kWh)  204 172 Tot (kWh/m2)  217,6 
Obj.yta (m2)  4 564 F.el (kWh/m2)  44,7 Vattenförb (m3)  7 900 
Byggår  1980 Uppvärmn (kWh)  789 122 Vattenförb (m3/m2)  1,7 
Bilplatser  52 Uppvärmn (kWh/m2)  172,9     
 
Ripan 4 omfattar 3 hyreshus, Västra skolgatan 23, Domängatan 4 och Borgargatan 6.  
Hyreshusen har sammanlagt 90 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Under sommaren 2003 bytte fastigheten Ripan 4 till fjärrvärme, tidigare värmdes fastigheten 
upp av panncentralen Ärlan. Den årliga uppvärmningen är 789 122 kWh (172,9 kWh/m2) men 
lär troligtvis sjunka under 2004 när fjärrvärmen kommer att nyttjas hela året. 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 204 172 kWh (44,7 kWh/m2). Samtliga 52 
motorvärmarstolpar har fått tidstyrning, vilket är en orsak till att förbrukningen har minskat. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Ripan 4 under 2003 var 7 900 m3/år (1,7 m3/m2), på gränsen till för 
hög men det finns åtgärder att göra för att spara vatten eftersom inga gjorts hittills. 
Snålspolande duschar, kranar och toaletter skulle få ner förbrukningen. I samtliga lägenheter 
finns badkar vilket oftast ger en ökad förbrukning. 
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Sekreteraren 2 
Ant, lgh  24 F.el (kWh)  173 385 Tot (kWh/m2)  185,2 
Obj.yta (m2)  936 F.el (kWh/m2)  185,2 Vattenförb 429 Poäng  
Byggår  1973 Uppvärmn (kWh)  Vattenförb (m3/m2)   
Bilplatser  17 Uppvärmn (kWh/m2)       
 
Sekreteraren 2 omfattar 4 mindre 1 plans lägenheter, Villavägen 57-59. 
Området har sammanlagt 24 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter. 
 

 
 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 269 385 kWh inkl uppvärmning. 
Fastighetselen omfattar även uppvärmningen av lägenheterna. Varje lägenhet har separata 
varmvattentankar som värmer upp vattnet. Vitvarorna är inte bytta sedan 1989. 
Samtliga motorvärmarstolpar har tidstyrning. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Sekreteraren 2 under 2003 finns inte dokumenterad eftersom de 
använder sig av ett poängsystem där fastigheten poängsätts efter antalet tappställen mm och 
hyresgästen betalar per poäng. Sekreteraren 2 har 429 poäng och kostnaden för det blir 58 172 
kr. 
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Skarven 1 
Ant, lgh  19 F.el (kWh)  114 265 Tot (kWh/m2)  274,8 
Obj.yta (m2)  1 209 F.el (kWh/m2)  94,5 Vattenförb (m3)  1 542 
Byggår  1977 Uppvärmn (kWh)  217 937 Vattenförb (m3/m2)  1,3 
Bilplatser  0 Uppvärmn (kWh/m2)  180,3     
 
Skarven 1 omfattar 1 hyreshus, Ö skolgatan 12.  
Hyreshusen har sammanlagt 19 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Skarven 1 har en elpanna som förutom sin egen fastighet även värmer upp Skarven 2, 3,10, 
Ejdern och Lommen 10, 12. Uppvärmningen för 2003 var 217 937 kWh  
(180,3 kWh/m2). Det är bra men kan göras bättre med fjärrvärme. 

Fastighetsel 
Fastighetselen för 2003 var 114 265 kWh (94,5 kWh/m2). Denna förbrukning är missvisande 
på grund av att den har fördelats ut mellan Skarven 1, 2, och 3, 10 med hjälp av objektytan, 
Skarven 3, 10 har problem med värmeväxlare som felaktigt påverkar Skarven 1 och 2. 
Vitvarorna är bytta 1992. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Skarven 1 under 2003 var 1 542 m3/år (1,3 m3/m2). Förbrukningen 
är bra. Dusch och kranar är utbytta till snålspolande. 
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Skarven 2 
Ant, lgh  16 F.el (kWh)  118 235 Tot (kWh/m2)  274,8 
Obj.yta (m2)  1 251 F.el (kWh/m2)  94,5 Vattenförb (m3)  1 595 
Byggår  1983 Uppvärmn (kWh)  225 508 Vattenförb (m3/m2)  1,3 
Bilplatser  7 Uppvärmn (kWh/m2)  180,3     
 
Skarven 2 omfattar 1 hyreshus, Nygatan 24.  
Hyreshusen har sammanlagt 16 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter. Det är ett äldreboende med egen restaurang. 
 

 
 

Uppvärmning 
Skarven 2 får värme från Skarven 1. Uppvärmningen för 2003 var 225 508 kWh (180,3 
kWh/m2). Den är bra men skulle bli bättre med fjärrvärme. 

Fastighetsel 
Fastighetselen för 2003 var 118 235 kWh (94,5 kWh/m2). Denna förbrukning är missvisande 
på grund av att den har fördelats ut mellan Skarven 1, 2, och 3, 10 med hjälp av objektytan, 
Skarven 3, 10 har problem med värmeväxlare som felaktigt påverkar Skarven 1 och 2. 
Vitvarorna är bytta 1997. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Skarven 1 under 2003 var 1 595 m3/år (1,3 m3/m2). Förbrukningen 
är bra. Dusch och kranar är utbytta till snålspolande. 
 

 25



 
 

Skarven 3,10 
Ant, lgh  73 F.el (kWh)  407 252 Tot (kWh/m2)  274,8 
Obj.yta (m2)  4 309 F.el (kWh/m2)  94,5 Vattenförb (m3)  5 495 
Byggår  1987 Uppvärmn (kWh)  776 750 Vattenförb (m3/m2)  1,3 
Bilplatser  53 Uppvärmn (kWh/m2)  180,3    
 
Skarven 3, 10 omfattar 3 hyreshus, Ö skolgatan 8-10, Nygatan 26.  
Hyreshusen har sammanlagt 73 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Skarven 3, 10 får värme från Skarven 1. Uppvärmningen för 2003 var 776 750 kWh (180,3 
kWh/m2). Denna är liksom för de andra Skarvarna bra men kan förbättras. 

Fastighetsel 
Fastighetselen för 2003 var 407 252 kWh (94,5 kWh/m2). Denna förbrukning är missvisande 
på grund av att den har fördelats ut mellan Skarven 1, 2, och 3, 10 med hjälp av objektytan, 
Skarven 3, 10 har problem med värmeväxlare som felaktigt påverkar Skarven 1 och 2. 
Värmeväxlaren av typen FTX (till och frånluftsaggregat) installerades då huset byggdes, men 
fryser igen vid ca -18°C utomhus. Då måste den värmas med el-batterier vilket drar upp 
förbrukningen. Vitvarorna är bytta 2003. Samtliga motorvärmare är tidstyrda. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Skarven 3, 10 under 2003 var 5 495 m3/år (1,3 m3/m2). 
Förbrukningen är bra. Dusch och kranar är utbytta till snålspolande. 
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Skatan 5 
Ant, lgh  36 F.el (kWh)  30 133 Tot (kWh/m2)  193,7 
Obj.yta (m2)  2 445 F.el (kWh/m2)  12,3 Vattenförb (m3)  3 601 
Byggår  1963 Uppvärmn (kWh)  443 417 Vattenförb (m3/m2)  1,5 
Bilplatser  28 Uppvärmn (kWh/m2)  181,4     
 
Skatan 5 omfattar 2 hyreshus, Storgatan 8  
Hyreshuset har sammanlagt 36 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Skatan 5 har en uppvärmningsförbrukning som är 443 417 kWh (181,4 kWh/m2). Den 
förbrukningen är acceptabel men naturligtvis ska man ansluta fjärrvärme till husen i 
framtiden. 

Fastighetsel 
Förbrukningen för fastighetselen är extremt låg, den ligger på 30 133 kWh (12,3 kWh/m2). 
Bilplatserna är inte åtgärdade och vitvarorna är 11 år gamla. 

Vatten 
Vattenförbrukningen är 1,5 m3/m2. Vilket är bra. Åtgärder som är gjorda på Skatan 5 är att 
toaletterna, duschar och kranar är bytta till snålspolande 
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Svalan 4 
Ant, lgh  28 F.el (kWh)  47 773 Tot (kWh/m2)  231,4 
Obj.yta (m2)  2 598 F.el (kWh/m2)  18,4 Vattenförb (m3)  3 834 
Byggår  1975 Uppvärmn (kWh)  553 451 Vattenförb (m3/m2)  1,5 
Bilplatser  21 Uppvärmn (kWh/m2)  213    
 
Svalan 4 omfattar 1 hyreshus, Västlundavägen 45  
Hyreshuset har sammanlagt 28 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
fyrarumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Svalan 4 förbrukade 553 451 kWh (213 kWh/m2) för uppvärmningen 2003 vilket är för högt. 
Svalan 4 borde anslutas till fjärrvärme för att få ner förbrukningen. Svalan 4 har den högsta 
förbrukningen 2003 på de fyra senaste åren, innan 2003 har den haft en sakta neråtgående 
trend. 

Fastighetsel 
Fastighetsel förbrukningen är mycket låg, 47 773 kWh (18,4 kWh/m2). Åtgärderna som 
Arvidsjaurhem har genomfört i form av motorvärmartimrar och nya vitvaror verkar ha gett 
utdelning. Dock har förbrukningen ökat lite under 2003. 

Vatten 
Svalan 4 förbrukar 1,5 m3/m2, det är bra, duschar och kranar är åtgärdade. 
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Trasten 3 
Ant, lgh  32 F.el (kWh)  70 350 Tot (kWh/m2)  195,1 
Obj.yta (m2)  2 508 F.el (kWh/m2)  28,1 Vattenförb (m3)  3 702 
Byggår  1984 Uppvärmn (kWh)  418 925 Vattenförb (m3/m2)  1,5 
Bilplatser  33 Uppvärmn (kWh/m2)  167     
 
Trasten 3 omfattar 3 hyreshus, Skomakaregatan 38-40 
Hyreshuset har sammanlagt 32 bostadslägenheter i storlekarna från tvårumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Uppvärmningen för trasten 3 år 2003 förbrukade 418 925 kWh (167 kWh/m2) vilket är 
mycket bra med tanke på att det är en elpanna som står för värmen. Pannan är placerad på 
Trasten 15. Denna panna har haft en jämn energiförbrukning med en liten nedgång de senaste 
tre åren. 

Fastighetsel 
Fastighetselen är normal, förbrukningen år 2003 var 70 350 kWh (28,1 kWh/m2), vitvarorna 
är utbytta år 2000. Motorvärmarna är åtgärdade vilket har gett utslag på förbrukningen, 
diagrammet visar detta mellan år 2002 och 2003. 

Vatten 
Vattenförbrukningen var 3 702 m3 (1,5 m3/m2). En bra förbrukning trots att inga 
vattensparande åtgärder är gjorda. 
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Trasten 15 
Ant, lgh  46 F.el (kWh)  77 446 Tot (kWh/m2) 195,1  
Obj.yta (m2)  2 761 F.el (kWh/m2)  28,1 Vattenförb (m3)  4 075 
Byggår  1972 Uppvärmn (kWh)  461 185 Vattenförb (m3/m2)  1,5 
Bilplatser  39 Uppvärmn (kWh/m2)  167     
 
Trasten 15 omfattar 2 hyreshus, Västlundavägen 29-31. 
Hyreshuset har sammanlagt 46 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
trerumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Uppvärmningen för trasten 15 år 2003 förbrukade 461 185 kWh (167 kWh/m2) vilket är bra. 
Trasten 15 värmer upp Trasten 3 också. Denna panna har haft en jämn energiförbrukning med 
en liten nedgång de senaste två åren. 

Fastighetsel 
Fastighetselen är bra, förbrukningen år 2003 var 77 446 kWh (28,1 kWh/m2), vitvarorna är 
utbytta år 1989. Motorvärmarna är åtgärdade vilket har gett utslag på förbrukningen, 
diagrammet visar detta mellan år 2002 och 2003. 

Vatten 
Vattenförbrukningen var 4 075 m3 (1,5 m3/m2). En hyfsad förbrukning trots att inga 
vattensparande åtgärder är gjorda. 
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Uttern 11 
Ant, lgh  16 F.el (kWh)   Tot (kWh/m2)  343,8 
Obj.yta (m2)  648 F.el (kWh/m2)   Vattenförb (m3)  1 129 
Byggår  1942 Uppvärmn (kWh) 222 768 Vattenförb (m3/m2)  1,7 
Bilplatser  11 Uppvärmn (kWh/m2)  343,8     
 
Uttern 11 omfattar 2 hyreshus, Nygatan 41-43.  
Området har sammanlagt 16 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
tvårumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Uppvärmningen omfattar även fastighetselen för lägenheterna, vilket medför att värdet för 
förbrukningen i kWh/m2 inte är jämförbart med de andra områdena, dock visar den totala 
elförbrukningen per kvadratmeter att värdet är högt.  Fastighetselen ligger i dagsläget på 222 
768 kWh inkl uppvärmning. Samtliga motorvärmarstolpar har tidstyrning. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Uttern 11 under 2003 var 9764 m3/år (1,7 m3/m2).  
Förbrukningen är hyfsad. 
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Ärlan 10 
Ant, lgh  75 F.el (kWh)  93 972 Tot (kWh/m2)  196,5 
Obj.yta (m2)  3 986 F.el (kWh/m2)  23,6 Vattenförb (m3)  9 764 
Byggår  1965 Uppvärmn (kWh)  689 185 Vattenförb (m3/m2)  2,4 
Bilplatser  46 Uppvärmn (kWh/m2)      172,9 
 
Ärlan 10 omfattar 2 hyreshus, Ringelvägen 34-36 och Borgargatan 11.  
Hyreshusen har sammanlagt 75 bostadslägenheter i storlekarna från enrumslägenheter till 
femrumslägenheter. 
 

 
 

Uppvärmning 
Under sommaren 2003 bytte fastigheten Ärlan 10 till fjärrvärme, tidigare värmdes fastigheten 
upp av en elpanna. Den årliga uppvärmningen är 689 185 kWh (172,9 kWh/m2) men lär 
troligtvis sjunka under 2004 när fjärrvärmen kommer nyttjas hela året. Förbrukningen är lite 
ojämn mellan åren, orsaken är man under 2001 börjat sälja värme till Lappstaden och att 
Ripan 4 har börjat använda fjärrvärme. 

Fastighetsel 
Fastighetselen ligger i dagsläget på 93 972 kWh (23,6 kWh/m2), vilket är en bra förbrukning. 
Enda åtgärden man bör genomföra är att samtliga motorvärmarstolpar får tidstyrning, här kan 
man spara pengar. 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen för Ärlan 10 under 2003 var 7 900 m3/år (2,4, m3/m2). Förbrukningen är 
hög. Kan minskas genom bytte till snålspolande toastolar, (dusch och kranar bytes 1995). 
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