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Ett pedagogiskt inspirerande verktyg
Eksta Bostads AB genomförde år 2005 en grundlig genom-
gång av verksamhetens miljö påverkan ur ett helhetsperspek-
tiv. Det arbetet har fortsatt sedan dess. Genom vår miljöre-
dovisning ger vi en enkel och tydlig bild av vår strategi för 
miljöarbetet i företaget.

Miljöarbetet måste styras av en tydlig strategi för att fung-
era både internt och externt. Framgång beror till stor del på 
att vårt arbetssätt och värderingar � nns förankrat hos vår 
personal och våra kunder. Miljöredovisningen fyller en vik-
tig funktion i den externa kommunikationen och är ett bra 
pedagogiskt instrument.

E� ektivisering bygger på bolagets grundläggande insikt”att 
den kilowattimma som inte behöver produceras, är den mest 
miljövänliga”. Under senare år har vi funderat kring ämnet. 
Vi har lyft blicken och ser nu mer på hela områdets energi-
användning och hur den uppkommer.

De frågor som vår personal fångar upp i vardagen blir före-
mål för nya arbetssätt med energin i fokus. Det leder till att 
vår organisation ständigt utvecklas. 

Normalårskorrigeringar för värme och varmvatten kan 
ibland ge en skev bild av byggnadens energiprestanda då 
varmvattenanvändningen inte är beroende av utomhustem-
peraturen. Från år 2012 redovisar vi normalårskompensa-
tion endast på värmeanvändningen. 

Varmvattenanvändningen räknas in i byggnadens speci� ka 
energianvändning, med kilowattimma per kvadratmeter, 
som nyckeltal. Det re� ekterar vi över när vi analyserar våra 
si� ror. Två likvärdiga lägenheter kan ha helt olika familje-
sammansättning vilket ger förklarliga skillnader i mängden 
varmvattenanvändning. För att få en helhetsbild kan det 
ibland vara mer rättvist att räkna in hushållselen vid jäm-
förelse. 

Vårt mål är att minska energianvändning en utan att få sämre 
upplevd komfort eller kvalitet för våra hyresgäster. Det är ett 
långsiktigt arbete. I branschrelaterade högskoleutbildningar 
är energie� ektivisering och förnybar energi en självklarhet 
i de olika programmen. Då Eksta Bostads AB ligger långt 
framme inom båda områdena blir våra projekt attraktiva för 
att göra studier och genomföra examensarbeten på.
På så sätt får vi en uppföljning och veri� ering på det faktiska 
resultatet. Den noggranna och ny� kna granskningen som 
genomförs av högskolor sätter vi stort värde på.

År 2005 startade vi Ekstas forskningsfond. Under många 
år har vi haft ett givande samarbete med olika universitet 

och forskare, inte minst Chalmers. Det har starkt präglat vår 
verksamhet. Nu vill vi ge tillbaka genom att stödja energi-
forskning med inriktning på bostäder. 

Eksta är med i SABO:s Skåneinitiativ. Det innebär att bo-
laget tillsammans med ytterligare cirka 80 ”SABO-bolag” 
arbetar mot att minska energianvändningen med 20% fram 
till 2016, räknat från år 2007.

Bolagets egna energimål som sattes 2012-04-02 var att 
minska energianvändningen med 2% till 2015-01-01. Det 
innebär en besparing på ca 600 MWh. Glädjande och tack 
vare vår personals engagemang och kunnande uppnåddes 
målet med råge redan vid 2013 års utgång. 

Vare sig ekonomi eller kvalitet får påverkas i allt för stor 
utsträckning. Ekstas syn är att miljösatsningar måste ses på 
lång sikt. Det möjliggör att bolaget kontinuerligt kan ge-
nomföra energiinvesteringar inom förvaltningen med hel-
hetssynen i fokus.

Niklas Christensson, Energicontroller på Eksta 
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Det är spännande och roligt att genomföra vårt miljöarbete 
och att i praktiken se resultatet av våra högt uppsatta mål. 

Vi har under många år arbetat med energifrågorna ur ett 
helhetsperspektiv. År 2011 startade vi vårt enskilt största 
projekt - Vallda Heberg. Här har vi spänt bågen ordentligt 
och utmanar hela energisidan, inte minst oss själva, delvis 
genom målet att ”slå svenskt världsrekord i solenergi”. 
Under 2013 har mycket av teknik, system och byggnation i 
Vallda Heberg provats och veri� erats. Fina resultat på ener-
gianvändningen visas, men vi ser också att små fel, tekniska 
som mänskliga, kan få stora konsekvenser. Återigen är det 
personalen och Ekstas företagskultur som är nyckeln i att 
upptäcka, åtgärda och förbättra konceptet.

År 2013 blev � era av våra nya byggprojekt färdiga bostads-
områden. I Kolla Parkstad � yttade hyresgäster in i våra pas-
sivhus. Här är solenergi ett stort inslag, inte bara genom 
solpanelerna på taken utan också i praktiken för bostadshy-
resgästen. Som första boende i Sverige får våra hyresgäster 
åtnjuta solåterbäring direkt på sin hyresavi.

Under det gångna året har avdelningen för värmeproduk-
tion arbetat med att öka solfångarnas produktion. Persona-
len har satt nya mål för avdelningens verksamhet:

• Inga leveransstopp till kund/hyresgäst. 
• Förbättrad ekonomisk lönsamhet.
• Minimera oljeanvändningen sommartid 

Ett resultat av målarbetet är, att vi för två år sedan byggde 
bort vårt oljeberoende som primärenergi. Det var en viktig 
milstolpe i det långsiktigt strategiska arbetet. Det påbörjades 
redan på 70-talet. Ytterligare en milstolpe, som vi passerade 
år 2013, var att uppnå 1 GWh solenergi. 
År 2013 producerade våra solfångare och solcellsanläggning-
ar hela 1,4 GWh. För att sätta detta i ett perspektiv kan man 
jämföra med Västra Götalandsregionen som har ett produk-
tionsmål för solenergi  på 3 GWh år 2030. 

Att bygga och förvalta passivhus medför att ny teknik och 
nya arbetssätt också kan användas på be� ntligt bestånd vid 
om- och tillbyggnader.

Ombyggnationen av Rosengatan 3-23 är vårt största reno-
veringsprojekt. Energiprestandan på det be� ntliga huset var 
relativt bra. Målet här var ändå att komma ner till 75 kWh/ 
m2. Även om inte kravet är att uppfylla passivhuskriteriet 
nyttjar vi systemtänket på � era sätt.

Passivhus
Hus med litet behov av  värmesystem - passivhus - innebär 
bland annat att vi utnyttjar den energi som � nns i huset 
för uppvärmning och inte behöver tillföra färsk energi. Bo-
endets aktivitet genererar värme och den använder vi. Sol- 
och biobränsle svarar för tappvarmvatten. Det medför bland 
annat att vi minskar elanvändningen för både fastighet och 
hyresgäst. 

Vi har byggt och förvaltat passivhus sedan 2006 samtidigt 
som vi genomfört nya energie� ektiva satsningar. Genom 
långvarigt och etablerat samarbete med högskolor, projektö-
rer och andra intressenter får vi svar på vad vi alla kan göra 
bättre i framtiden. Vår fördel som litet bolag med förvalt-
ning och fastighetsutveckling i egen regi gör det lättare med 
erfarenhetsåterföring. Vi bygger för framtiden.

Vi ställer gärna upp och berättar mer om vår 
verksamhet. 
   

Christer Kilersjö - VD

Illustration - Påbyggnad 32 nya hyresrätter Rosengatan
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Så här rapporteras Ekstas miljöarbete 

Under 2005 gjordes en systemanalys av Ekstas energipro-
duktion. Syftet var att ta reda på vilken miljöpåverkan 
värme- och varmvattenanvändningen i bolagets bostäder 
och lokaler medförde. Miljöredovisningen 2013 bygger 
vidare på det arbete som gjordes 2005. Denna del av verk-
samheten prioriteras eftersom energianvändningen är den 
enskilt största faktorn till miljöpåverkan och den är en 
viktig del av Ekstas pro� l. Analyserna är en viktig grund 
för Ekstas miljöredovisning.

Kommunikation och intern strategi
Miljöredovisningen är formulerad på ett sätt som relativt 
enkelt kan uppdateras och som över åren ger en bra bild 
av utvecklingen av Ekstas miljöresultat. Redovisningen är 
inte bara tänkt att användas för extern kommunikation 
utan är också grunden för fortsatt miljöstrategiskt arbete 
inom bolaget. Den ligger också till grund för underhålls-
planering och målstyrning.

Aktivitet påverkar
Det som menas med miljöpåverkan i miljöredovisningen 
är den påverkan som människan har på miljön genom 
sina aktiviteter. 

Därför är just aktiviteterna identi� erade och kopplade till 
hur de påverkar miljön. Redovisningen tar däremot inte 
upp de sociala eller ekonomiska perspektiven på hållbar 
utveckling som ofta förknippas med miljöarbete. 

Helhetssyn med livscykelperspektiv
I redovisningen är verksamhetens miljöpåverkan betrak-
tad i ett livscykelperspektiv. 
Det betyder att påverkan från t ex värmeproduktionen i 
en fastbränslepanna inte bara kommer från förbränning, 
utan även från tillverkning och transport av bränsle, till-
verkning av energi till kringutrustning och transporter för 
service och underhåll. Helhetssyn minskar risken att an-
strängningar och investeringar blir missriktade.  

E� ektivisera och byta material
Miljöredovisningen är uppbyggd utifrån två generella 
strategier för att minska miljöpåverkan. Dessa strategier 
är att e� ektivisera verksamheten, genom att t ex använda 
mindre värme per uppvärmd yta, eller byta material i pro-
cessen från material med stor påverkan till material med 
mindre påverkan. T ex att Eksta använder en större andel 
solvärme för värmeproduktion. 

Speci� ka åtgärder återges i text och bild och resultatet av 
detta arbete redovisas i relevanta miljöindikatorer. Syftet 
med miljöindikatorerna är att underlätta uppföljning ge-
nom att fungera som ett kvitto på om genomförda åtgär-
der gett önskat resultat.

Disposition
Efter miljöresultatet � nns datum för nästa miljöredo-
visning och kontaktinformation. Sist i redovisningen är 
miljöindikatorer närmare förklarade och centrala ord och 
begrepp som använts i redovisningen är beskrivna.
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Figur 1. Strategier, åtgärder och resultat redovisas utifrån de två huvudstrategierna e� ektivisera 
               och byta material.  
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Egen energiproduktion
Eksta har en lång tradition av att arbeta med energifrågor 
och har en betydande egen produktion av värme och varm-
vatten. Förra året köptes 46,3% av den använda värmen 
från andra leverantörer.
Vid fusionen år 2009 ökade fastighetsbeståndet från 
132.800 kvm till 252.400 kvm.

Värmeproduktionen är uppbyggd kring centraliserade sys-
tem med förnybara energikällor. Under 2013 såldes 51,9% 
av den producerade värmen till villaägare och lokaler som 
inte förvaltas av Eksta. Totalt användes 28,5 GWh värme 
och 11,5 GWh el. 

Verksamheten genererade 394,5 ton källsorterade sopor. 
För transporter i administration och underhåll användes 

18,65 kbm diesel, 0 kbm rapsdiesel (RME), 0,65 kbm 
bensin och 0 kbm etanol och 5,86 Nm3 fordonsgas.

Fusionen
Kungsbacka kommun, Ekstas ägare, beslöt i slutet av 2008 
att fusionera in det andra kommunala bostadsföretaget 
AB Kungsbackabostäder i Eksta Bostads AB. Formellt 
genomfördes fusionen i februari 2009.
2009 års verksamhet kom av naturliga skäl att präglas av 
fusionsarbetet.
Konsekvenserna av fusionen blev att Eksta Bostads AB i 
princip blev dubbelt så stort.
Personalen ökade från 18 till 43 årsarbetare.

Eksta Bostads AB bygger och förvaltar fastigheter i 
Kungsbacka kommun. De används för boende eller som 
lokaler för kommunal eller kommersiell verksamhet. Den 
förvaltade ytan på över 270 000 kvm består till 33 procent 
av lokaler.

Verksamheten

Verksamheten administreras av 42 årsarbetare på huvud-
kontoret i Hammerö, tillsammans med  årsarbetare för 
kontinuerlig drift och underhåll. Omsättningen ökade 
från 288 till 299 miljoner kronor under verksamhetsåret 
2013. 

Tabell 1 - Eksta i siffror
2013 2012 2011 2010 2009 enhet

antal årsarbetare 42 42 42 43 43     st
antal lägenheter 2 657 2 565 2 543 2 536 2  605     st
antal lokaler 110 115 111 112 113     st
förvaltad yta 270 110 256 756 255 768 248 400 252 471     kvm
nettointäkt 300 288 279 265 266     Mkr
värmeanvändning 28,3 28,9 27,7 32,3 27,7     GWh
elanvändning 11,45 12,19 11,43 12,3 11,9     GWh

mängd sopor
    sorterade 395 328 149 257 353     ton

transporter
   diesel 18,65 21,09 20,71 19,91 18,33   kbm
   bensin 0,65 1,05 1,05 1,03 0,758   kbm
   RME 0 0 0 1,90 4,875   kbm
   fordonsgas 5,86 4,71 4,28 2,49 2.494
   Etanol 0 0 0 1,62 5.795   kbm
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Vilken är verksamhetens miljöpåverkan och vad kan Eksta göra? 

I miljöredovisningen är verksamheten in delad i aktivite-
terna: 

-  värmeanvändning 
-  elanvändning 
-  avfallshantering 
-  transporter 
-  upphandling. 

Dessa aktiviteter bidrar med miljöpåverkan i olika ut-
sträckning och på olika sätt.  

  

Ekstas  
m iljöpåverkan   

Värmeanvändning   

Avfallshantering   

Upphandling   

Elanvändning   

Transporter   

 

Figur 2 Aktiviteter i Ekstas regi som 
              bidrar med miljöpåverkan

Värmeanvändning
För bolag som bygger och förvaltar bostäder kommer 
den största energirelaterade miljöpåverkan från daglig 
energianvändning. Byggande av fastigheter kräver mycket 
energi, men den energimängden är förhållandevis liten 
jämfört med hushållsel och värme som används under 
byggnadens hela livstid. 

Eftersom el och värme används och produceras på olika 
sätt är de separerade i miljö redovisningen. 

Biobränslen
De större närvärmesystemen i Frillesås, Åsa, Fjärås, Ham-
merö, Onsala, Särö och Kullavik, uppbyggda på bio-
bränsle och solvärme bidrog 2013 med 90,7% av den 
totala använda värmen. Närvärmen producerades till 
88,3% med biobränslen.

Biobränslena briketter och pellets tillverkas av restpro-
dukter från sågverksindustrin. När de förbränns genereras 
stora mängder koldioxid, men till skillnad från koldioxid 
som bildas vid oljeförbränning ingår det mesta av denna 
koldioxid i ett naturligt kretslopp.

När biobränslet bränns binds syreatomer i luften till kolet 
i träet och bildar koldioxid. När nya träd sedan omvand-
lar koldioxiden till syre binds kolet tillbaka i träet, som 
i sin tur kan bli biobränsle igen. Vid tillverkning, trans-
port och förbränning av biobränsle förbrukas en mindre 
mängd el och fordonsbränsle. Elen och bränslet bidrar i 
sin tur med utsläpp i form av bland annat koldioxid un-
der tillverkning, transport och användning. 

Vid värmeproduktion med biobränslen sker utsläpp som 
bidrar till försurning och övergödning, men jämfört med 
samma mängd värme producerad från olja är dessa ut-
släpp små. Restmaterialet som inte förbränns transporte-
ras som aska till deponi.   

 CO2 

C 

O2 
O2 

Figur 3. Förenklat kolkretslopp för biobränslen. Vid 
förbränning används syre (O 2) och koldioxid (CO2) 
frigörs. Koldioxiden omvandlas till syre av växande träd 
som kan användas som biobränsle (C) igen.
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Solfångare
Solvärme produceras genom att energin i solens strålar ab-
sorberas i solfångare. I solfångaren ligger kopparrör som 
slingor i ett u-format mönster där kallt vatten värms upp. 
Principen är densamma som när vattnet i en trädgårdsslang 
en sommardag legat på gräsmattan och blivit varm. För-
utom miljöpåverkan från tillverkning av den el som an-
vänds av pumpar under drift kommer miljöpåverkan från 
konstruktion, uppsättning och underhåll av solfångarna. 
Ett bevis på att solfångare är användbara även höst och vår 
är att vakuumanläggningen i Vallda Heberg en solig dag 30 
november levererade ca 300 kWh. Det kan jämföras med 
en dag på sommaren då den ger ca 500 kWh. Den andra 
april 2014 utsåg Sveriges solenergiförening anläggningen i 
Vallda till 2013 års bästa.

Juryns motivering
Ett innovativt närvärmesystem med byggnadsintegre-
rande solfångare och en modern biobränsleanläggning 
där man demonstrerar väl beprövad teknik och nya tek-
niska lösningar för en ökad andel solvärme och förenk-
lad anslutning av bostadshus med varmvattenanslutna 
vitvaror. Det faktum att anläggningen försörjer en ny 
stadsdel med varierande och tilltalande lågenergibygg-
nader, inklusive ett äldreboende med en solcellsanlägg-
ning i anslutning till komfortkyla, ger ett stort 
exponeringsvärde.

Miljoner år gamla kolatomer
Olja har traditionellt varit den mest behändiga energibä-
raren eftersom den enkelt kan tillföra precis den mängd 
värme man önskar, exakt när man vill. Därför används 
olja fortfarande som kompletterande bränsle vid värme-
centralerna för att se till att hyresgästerna alltid har värme 
och varmt vatten. Nackdelen med olja är att den härstam-
mar från kol i organiskt material som ingick i ett naturligt 
kretslopp för miljoner år sedan. När man bränner oljan 
frigörs kolet och bildar koldioxid, vilket innebär att man 
tillför kol till dagens naturliga kretslopp. Eftersom kol-
dioxid är en gas som i atmosfären återre� ekterar jordens 
värmestrålning bidrar denna extra koldioxid till att för-
stärka växthuse� ekten och göra jorden varmare. Tillta-
gande växthuse� ekt är ett av dagens allvarligaste miljöhot. 

När olja förbränns frigörs dessutom svavel och kväveför-
eningar som bidrar till försurning och övergödning. 

Värmepumpar
Förutom biobränsle, sol och olja kom 1,5 procent av vär-
men under 2013 från el som används i värmepumpar, 
små elpannor eller elradiatorer. Elradiatorer och elpannor 
använder elektricitet genom att hetta upp ett värmeele-
ment som sprider värmen direkt till luften eller via ett 
vattensystem. 

Värmepumpen använder istället el för att pumpa och 
komprimera värme från en omgivande miljö, som t ex 
ett berg, en sjö, jorden eller luften. Elenergin utnyttjas då 
ungefär tre gånger bättre än i en elpanna. Miljöpåverkan 
från elproduktion är beskriven under rubriken Elanvänd-
ning. 

Elanvändning
I Sverige produceras den absolut största andelen el från 
vatten- och kärnkraft, som så länge inga större olyckor 
sker, har relativt liten miljöpåverkan. Eftersom el från 
dessa källor är billig står vatten- och kärnkraft för en bas-
produktion som i princip alltid används.

Vid ökat elbehov produceras marginalel från dyrare ener-
gikällor som t ex kol, olja och gas. Då bidrar elproduktion 
med liknande utsläpp som när olja används för uppvärm-
ning (se Värmeanvändning). Men eftersom elproduktion 
förbrukar ungefär dubbelt så mycket bränsle som värme-
produktion, är också utsläppen dubbelt så stora för sam-
ma mängd energi.
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Avfallshantering 
Generellt ökar den totala mängden hushållsavfall i Sverige, 
även om vi blivit allt bättre på att ta hand om det. Det 
hushållsavfall som inte sorteras i Kungsbacka förbränns och 
bidrar med värme till � ärrvärmenätet i Göteborg. På så sätt 
tar man tillvara på den energin som fortfarande � nns kvar i 
avfallet. Eftersom hushållsavfallet innehåller en mängd far-
liga ämnen, som delvis frigörs vid förbränning, renas rök-
gaserna, så att utsläpp till luft minimeras. Det som inte är 
brännbart är till stor del giftig aska som läggs på deponi. 
Det källsorterade avfallet transporteras till slutsorteringssta-
tioner i Göteborg och Kungsbacka för att därefter skickas 
vidare till återvinningsindustrin.  

En del av miljöpåverkan från avfallshanteringen kommer 
från transporter med dieselfordon som påverkar både när-
miljön i bostadsområdena och bidrar till växthuse� ekten, 
försurning och övergödning. 

Bättre att sortera
Tills för bara tio år sedan lades stora delar av hushållsavfallet 
direkt på soptippen i Sverige. Samtidigt som det ställs allt 
högre krav på sortering och återvinning används numera 
den energi som fortfarande � nns i avfallet som � ärrvärme. 
Men är det verkligen lönt att anstränga sig att sortera? Kan 
det inte vara så att den extra energi som förbrukas när man 
sorterar, transporterar och återvinner bidrar med en större 
miljöpåverkan än om man helt enkelt bränner avfallet? 

Komplexiteten i frågan och det faktum att det i vissa un-
dantagsfall kan vara bättre att bränna eller till och med 
direkt lägga på deponi har bidragit till ifrågasättande av 
nyttan med källsortering. Men eftersom material inte kan 
förintas – utan bara omvandlas - är det bättre att i så hög 
grad som möjligt omvandla det till någonting som är an-
vändbart. Därför anser både Svenska Naturvårdsverket och 
EU kommissionen att det långsiktigt är ett bättre alternativ 
att sortera sina sopor än att förbränna/deponera avfallet.

Transporter
En viktig del av verksamheten är den kontinuerliga service 
som bedrivs på Ekstas fastigheter. 
Totalt används 22 servicefordon varav nio drivs med biogas. 
Övriga fordon drivs med diesel. Vid införska� ande av nya 
servicebilar väger vi in bästa möjliga miljöalternativ. 

Upphandling
En stor del av de aktiviteter som Eksta ger upphov till är 
utförda av externa entreprenörer som anlitats genom upp-
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underhåll. Hur de företagen arbetar med miljön kan Eksta 
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Miljöåtgärder och resultat

Bild på två av Ekstas transportfordon 
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Miljöredovisningen är en viktig övergripande åtgärd för att 
styra och överblicka Ekstas miljöverksamhet. De enkla stra-
tegierna i redovisningen hjälper till att identi� era miljöåt-
gärder med låg kostnad och hög e� ekt. Här ges ytterligare 
exempel på åtgärder som Eksta vidtagit under föregående 
år för att minska verksamhetens miljöpåverkan genom att 
e� ektivisera eller byta material. Efter åtgärderna redovisas 
2013 års miljöresultat.

E� ektivisera
Mindre värme med sol och systemjusteringar
I Kullavik lagras en del av sommarhalvårets solvärme i ett 
lerlager som under vintern tas upp och med hjälp av en 
värmepump höjs temperaturen. 
I november 2005 startades ett utvärderingsprojekt av instal-
lationen för att optimera dess e� ekt. 

Värmepumpar har också minskat elanvändningen genom 
att ersätta elpannor vid mindre anläggningar.

Försöksinstallationer av rökgaskylare med torra bränslen på 
biobränslepannorna har utvärderats under åren. Verknings-
graden på pannorna ökade, men på grund av upprepade 
driftstörningar producerade pannorna totalt sett mindre 
mängd värme. Samtliga rökgaskylare är numera urkoppla-
de. Detta har medfört avsevärt bättre driftsförutsättningar 
för anläggningarna.

Passivhus
Den 1 december 2006 � yttade tolv nya hyresgäster in i pas-
sivhusen i Frillesås, sammanlagd yta 988 kvm. Fyra lägen-
heter om vardera 2, 3 och 4 RoK värms av sol, apparatur 
(såsom spis etc) och av de boende. Detta räcker i stort sett 
för uppvärmning av bostäderna.

De första åren har fungerat bra. Ventilations aggregaten 
hade i starten en del teknikproblem. 
Normen för passivhus har uppnåtts. Den tillförda energin 
för varmvatten och tillskottsvärme till ventilationen var un-
der 2013 50,8 kWh per kvm bruksarea. Av den tillförda 
energin kom 35,6% från solfångarna i området Det visar 
att det solvärmesystem som Eksta utarbetat fungerar väl.

Passivhusen bygger på samma system som de som uppförts 
i Lindås 2001. Där är energianvändningen minskad till 68 
kWh per år och kvadratmeter. 
I Frillesås är systemet baserat på en gemensam  solfångare 
för hela området. Tillskottsenergin för produktion av varm-
vatten kommer från Ekstas närvärmecentral, här används 
biobränsle för värmeproduktion. 

I Åsa färdigställde vi ytterligare 20 lägenheter som uppfyller 
den internationella standarden för passivhus.

Prästgårdsängens förskola i Fjärås är ett exempel på att pas-
sivhusstandarden också kan tillämpas för lokaler.

I Ekstas framtida nyproduktion är det ett självklart krav att 
det vi bygger - som minst - skall motsvara de internationella 
passivhusnormerna.

De projekt som genomförts visar att det inte ur kostnads-
synpunkt är något problem att uppnå kraven för passivhus. 
Dessutom sänks driftkostnaderna och kvalitén blir högre 
genom den annorlunda byggprocessen.

Energicontroller - injustering och optimering
Hösten 2012 lade vi ytterligare fokus på energifrågor då två 
personer, energicontrollers, helhjärtat började arbeta med 
att injustera, följa upp samt optimera våra värmesystem. 

Under 2013 har mycket arbete lagts på att injustera till så 
optimal och jämn inomhustemperatur bland lägenheterna 
som möjligt. Allt för att inte behöva slösa med energi i de-
lar av områden för att det skall räcka till för alla. Som ett 
led i detta har också undercentraler setts över så att teknisk 
utrustning så som exempelvis pumpar bara går när det be-
hövs.

Äldre slitna ventilationsaggregat har bytts ut till nya ener-
gie� ektivare. Vi har jobbat mycket med närvarostyrning, så 
att ventilationen inte ventilerar i onödan, när ingen vistas 
i lokalerna.
Noggrann mätning, för att rättvis uppföljning skall kunna 
göras, är en självklarhet.

Panncentral Vallda Heberg
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Individuell mätning
Eksta arbetar för att i större utsträckning mäta lägenheter-
nas energianvändning individuellt. Detta för att göra den 
enskilde hyresgästen uppmärksammad på sin förbrukning 
och öka rättvisan mellan hyresgästerna. Den som är spar-
sam skall inte behöva betala för den som slösar.

All nyproduktion från 2006 förbereds för individuell mät-
ning på el, kall och varmvatten. Under 2013 �ck 900 hy-
resgäster sin hushållsel fakturerad på hyresavin och 209 hy-
resgäster sin kall- och varmvattenförbrukning. 

I nyproduktion är det en självklarhet att mäta lägenheternas 
energianvändning individuellt. Under 2013 har vi också 
börjat att införa mätning i be�ntligt fastighetbestånd. Ett 
område har blivit helt klart. Varje lägenhet får sin kall- och 
varmvattenförbrukning på sin hyresavi. Det här jobbar vi 
vidare med 2014.

För att öka medvetenheten kring elkonsumtion omformu-
leras hyresavtal för Ekstas lokaler. El som tidigare varit in-
kluderad i hyran tas över av hyresgästen själv.

Energisnål utrustning
Hyresgästernas elförbrukning kan minskas genom energi-
e�ektivare utrustning. Därför köper Eksta endast A+ el-
ler A-klassade vitvaror till alla sina lägenheter och lokaler. 
Vårdcentralen i Fjärås är dessutom försedd med energisnåla 
LED-lampor för utomhusbelysning och på särskilda platser 
i huset.  

E�ektiviserad sophantering
Under ett antal år har Eksta bedrivit ett målmedvetet arbete 
för att ge samtliga hyresgäster möjlighet till hushållsnära 
källsortering i bostadsområdena. I och med utgången av 
2009 har samtliga hyresgäster fått denna möjlighet. Detta 
har inneburit att vi har kunnat ta bort ett antal containrar 
för ”restsopor” och minimera antalet kärl för hushållsavfall 
som inte sorteras. 
Full e�ekt av omläggningen förutsätter ett målmedvetet 
och långsiktigt arbete med information och uppföljning. 

Att källsortera i så många fraktioner som möjligt är ett av 
de bidrag som den enskilde hyresgästen kan göra för ett 
framgångsrikt miljöarbete.

Byta material
Solel
I februari 2006 började solkraftverket på Fjärås vårdcentral 
att leverera grön el. Projektet har del�nansierats av ett stat-
ligt energie�ektiviseringsstöd som lanserades under som-
maren 2005. Solcellerna svarar för all el för fas tighetsdriften 
och en del av verksamhetselen. Förutom grön el bidrar 
installationen med vik tig kunskap om den teknologi som 
väntas leverera en stor del av energin till framtidens hållbara 
samhälle.

Prästgårdsängens förskola i Fjärås är ytterligare ett exempel 
där solel står för en viktig del i ett energie�ektivt system. 
Solcellerna på taken svarar för elproduktion både till fastig-
het och verksamhet. Ett systematiskt arbete i projektering 
och genomförande i all vår byggnation är att den totala 
mängden använd energi skall minimeras. 

Både i Vallda Heberg och Kolla Parkstad har vi installerat 
nya solcellsanläggningar på totalt ca 800 m2. Tyvärr driftsat-
tes inte anläggningarna förrän hösten 2013 och därför bi-
drog de med enbart 55 MWh.

Figur 4. Fördelning tillförd energi Frillesås, passivhus

Tabell 2 - Miljöresultat 2013 - effektivisera
miljöindikator 2013 2012 2011 2010 2009 enhet

värmeanvändning 104,8 111,6 121 106 117 kWh/kvm

elkonsumtion 42,4 47,4 45,7 49,6 47,1 kWh/kvm

drivmedelsförbrukning 0,093 0,105 0,110 0,114 0,130 liter/kvm

  

65%

35%
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Tabell 3 - Energiuppföljning - KubenhusenVallda Heberg
Yta (m2) VV (m3) VV (KWh) Värme (KWh) Drift el (KWh) KWh/m2 Årsförbrukning 

(KWh)
140 31 1 670 4 490 747 49 6 907   

140 56 3 035 3 640 756 53 7 431   

140 55 2 996 3 940 577 54 7 513   

140 43 2 347 5 738 779 63 8 864   

140 48 2 642 4 484 714 56 7 840   

140 32 1 747 4 455 844 50 7 046   

140 23 1 255 4 560 709 47 6 524   

140 42 2 292 4 099 780 51 7 171   

140 58 3 160 5 262 744 65 9 166   

140 45 2 440 4 630 705 56 7 775   

140 42 2 281 4 041 892 52 7 214   

140 50 2 729 4 504 736 57 7 969   

140 42 2 265 5 639 772 62 8 676   

140 42 2 303 4 676 758 55 7 737   

140 26 1 435 4 385 668 46 6 488   

Totalt 2 100 634 34 598 68 543 11 181 54 114 322   

Illustration - Kubenhus Vallda Heberg

Spännande energiuppföljning
Första husen som byggdes i Vallda Heberg har nu varit 
in� yttade sedan ett år tillbaka. Energiuppföljning för 2013 
var därför väldigt spännande att genomföra. Klarade husen 
uppsatta mål? 

Husen är energiberäknade till 61 KWh/m2/år och certi� erade 
till 53 KWh/m2/år. Det är glädjande att konstatera att vi 
efter första året ligger runt dessa si� ror. Se tabell 3, nedan.
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Biobränsle och sol ersätter olja
Eksta har en lång tradition av att producera värme med so-
lens energi. Solfångarna kompletterar biobränslet i alla stör-
re värmesystem. I Hammerö kompletteras solvärmesystemet 
med en biobränslepanna som har samma �exibilitet som en 
oljepanna. Pannan sköts automatiskt - sätts på när solen inte 
klarar uppvärmningen och stängs av när behovet inte �nns. 
En liknande panna togs i drift på Tjolöholm hösten 2006 
som ersatte en tidigare oljeanläggning.
Bakgrunden är att Ekstas närvärmecentraler kompletterats 
med biobränslepannor som svarar för värmeproduktionen i 
de lägre e�ektområdena. 
Arbetet med att öka e�ektområdet i närvärmeanläggningar 
fortsatte under 2013. Syftet är att ytterligare minska ol-
jeanvändningen. Under vissa perioder av året kan en stor 
biobränsleanläggning inte drivas med god verkningsgrad på 
grund av att värmebehovet är för lågt i systemet. Tidigare 
har olja fått gå in och komplettera i sådana driftsituationer. 
Totalt har biobränsle och sol ersatt 3.627 m3 olja 2013.

Klok klimatinvestering ersätter el
Ett exempel på hur vi kan göra nytta lokalt för närmiljön är 
anslutningen till Bedagården som ägs av privat fastighetsä-
gare och där energin tidigare producerades med egen olje-
panna. Nu ersätts ca 40 m3 fossilolja med �ärrvärme från vår 
anläggning i Presse. Vi tror dessutom att vår kund gör en bra 
ekonomisk besparing. Ingen klimatsmart och ekonomisk in-
vestering är för liten för att genomföras.

Figur 5. Bränslemix värmeproduktion

Figur 6. Drivmedelsförbrukning andel miljöbränslen

Tabell 4 - Miljöresultat 2013 - byta material      
miljöindikator 2013 2012 2011 2010 2009 enhet

bränslemix i värmeproduktion 
avrundat till heltal

   biobränsle 88 89 88 83 85 %

   sol 3 2 3 2*) 3 %

   olja 7 6 7 14 10 %

   el 2 2 2 1 2 %

producerad grön el 80 005 72 532 73 010 70 744 80 315 kWh

sorterade sopor 1,46 1,28 0,58 1,03 1,4 kg/kvm

drivmedel - andel miljöbränslen
RME och Etanol, fordonsgas 23,3 17,5 15 26 42 %

*) År 2010 gav solfångarna mindre än förväntat. Det beror delvis på att det totala antalet soltimmar var färre  än föregående 
år samt att soltimmarna i augusti var avsevärt lägre än jämförelseåren 2006-2009.
Det idealiska solåret har jämnt fördelat antal soltimmar per dag. Vid en säsong med 1.000 soltimmar når man bäst effekt 
om de ligger fördelade med 250 soltimmar per sommarmånad.
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Bergvärme ersätter el
I Särö har vi tidigare ersatt fyra förskolors direktverkande 
el med � ärrvärme från vår biobränsleanläggning i Bukärr. 
Kvar hade vi en förskola i Algusered som låg allt för långt 
bort från kulvertnätet och således inte var ekonomiskt för-
svarbart att koppla in. Där har vi istället valt en bergvärme-
lösning som medför en avsevärd besparing ca 30.000 kWh/
år.

Möjlighet till källsortering
Ekstas sophanteringssystem är fullt ut an passat för källsor-
tering av förpackningar. Det senaste steget har varit att även 
sortera matavfallet. Det är ett arbete som drivits igenom av 

Kungsbacka Kommun och dess renhållningsavdelning. Ar-
betet var genomfört hösten 2013 och nu har alla hyresgäster 
möjlighet att även sortera sitt matavfall. En bra sporre från 
kommunen är att det även lönar sig på soptaxan.

Nästa miljöredovisning
Nästa miljöredovisning utkommer i samband med 
årsredovisning för 2014.
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Miljöindikatorer - förklaringar

Värmeanvändning 
Värmeanvändning är den energi som används i de lokaler och bostäder som förvaltas av Eksta.
Levererad värme och varmvatten till externa kunder är inte inkluderat. 
Värmen är viktad för att kompensera för variationer i utetemperatur (graddagsjusterad). Den del av energin som 
påverkas av utetemperatur (värmen) är uppskattad till 2/3 av totala energin. 
Värdet är i sin tur relaterat till Ekstas totala förvaltade yta.  

Elkonsumtion 
Den totala elkonsumtionen är baserad på statistik för Ekstas anläggningar hos nätägarna Fortum och Eon. Elkonsum-
tionen är relaterad till Ekstas totala förvaltade yta med de lokaler och lägenheter med eget el-abonnemang borträk-
nade.  

Hushållssopor (osorterade) 
Osorterade hushållssopor hämtas av Renova, i kärl om 130 till 660 liter, varje eller varannan vecka. Indikatorn är 
baserad på de sammanlagda kärlens storlek vid årsskiftet. 

Bränslemix i värmeproduktion 
De enskilda andelarna bränsle för värme- och varmvattenproduktion är baserade på mängden 
producerad värme.  

Bidrag till global uppvärmning 
Bidraget till global uppvärmning är beräknat i livscykelperspektiv, dvs hela systemet för att producera värmen är 
inkluderat (tillverkning och transport av bränsle, värmeproduktionen och transporter). 
Bidraget ges i relation till levererad mängd värme och varmvatten.

Sorterade sopor 
Den totala mängden sorterade sopor är hämtad från I L Recycling och är relaterad till Ekstas totala förvaltade yta.  
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Ord och begrepp

Biobränsle 
Bränsle som är producerat från biomassa, dvs från nyligen levande organismer. Bränslet räknas som förnybart efter-
som kolföreningarna i biomassa ingår i ett naturligt kretslopp. När biobränslet använts kan restprodukterna bilda ny 
biomassa.

Briketter 
Biobränsle som tillverkats av restprodukter från hyvling på sågverk (kutterspån). Kutterspånen pressas ihop till briketter 
med ett energiinnehåll på 4,65-4,75 MWh per ton. 

CO2 
Kemisk beteckning för koldioxid. Molekylen består av en kolatom och två syreatomer.

CO2-ekvivalenter 
En enhet för att gemensamt mäta olika växthusgaser. Om t ex metans (CH4) förmåga att återre�ektera jordens vär-
mestrålning beräknats vara 21 gånger starkare än för koldioxid (CO2), motsvarar 1 kg metanutsläpp 21 kg koldiox-
idutsläpp. En bensindriven personbil bidrar med ungefär 2,5 kg CO2-ekvivalenter per mil, inklusive produktion och 
transport av bensinen. 

Deponi 
Annat namn för soptipp, där bl a hushållsavfall, industriavfall och aska från värmeanläggningar dumpats (deponerats).  

Fastbränsle 
Bränsle i fast form, som t ex briketter och pellets.

Fjärrvärme 
Produceras på en central plats och pumpas i vattenfyllda rör till varje fastighet. I en �ärrvärmecentral överförs värmen 
till fastighetens element och tappvarmvatten. 

Fossila bränslen 
Bränslen som består av kolföreningar som bildats under en mycket lång tidsperiod och som inte ingår i något naturligt 
kretslopp i vårt ekosystem. Exempel är olja, kol, bensin, diesel, naturgas och torv. 

Förnybar energi 
Energi från en källa som inte ”tar slut”, dvs energi från sol, vind, vatten, biobränslen och jorden
(geotermisk energi).

Försurning
Resultatet av utsläpp till atmosfären som innehåller syraformerande substanser som svaveldioxid (SO2), kväveoxider 
(NOx) och ammoniak (NH3). Försurning leder till skador på ekosystem och bidrar till nedbrytning av byggnader. 

Global uppvärmning 
Användningen av fossila bränslen leder till ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären. Detta leder till en ökad 
växthuse�ekt som i sin tur ökar jordens medeltemperatur. Den globala medeltemperaturen har ökat med ungefär 0,6 
grader under 1900-talet. Sveriges högsta uppmätta medeltemperaturer var åren 1998 och 2005. 

Graddagar 
Beräknas av SMHI för att korrigera energistatistik efter variationer i utomhustemperatur - för att kunna göra en korrekt 
jämförelse mellan åren, oberoende av utomhustemperatur. 
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Grön el 
El märkt med svenska naturskyddsföreningens symbol ”Bra Miljöval” eller el som producerats från förnyelsebara 
energikällor.

GWh
Står för gigawattimmar och är ett energimått. 1 GWh = 1 000 000 kWh.

Koldioxid 
Vår vanligaste växthusgas. Man kan skilja på fossilt koldioxid och koldioxid från förnybara energikällor. Endast fossilt 
koldioxid bidrar till en ökad växthuse�ekt.

Kvm
Kvadratmeter.

kWh 
Står för kilowattimmar och är ett energimått. 1 kWh är ungefär den energi (el) som används av en tänd glödlampa 
under ett dygn.

LCA 
LCA står för livscykelanalys och betyder att miljöpåverkan från en produkts eller en tjänsts hela livscykel analyseras. 
I en LCA-studie på t ex biltransport till och från arbetet inkluderas inte bara substanserna i avgaserna utan även ut-
släpp till omgivningen  i samband med tillverkning och transport av bränslet. Är studien ambitiös kan även bidraget 
från bilen och vägarna analyseras. 

LED 
Står för Light Emitting Diod som betyder lysdiod. Lysdioden konverterar elektronerna i en elektrisk ström direkt till 
ljus, med mycket små värmeförluster. 

Marginalproduktion av el 
Eftersom elmarknaden är avreglerad handlas el fritt efter tillgång och efterfrågan. Detta betyder att el som är billig att 
producera, som exempelvis el producerad i kärn- och vattenkraft, ”går åt först”. När behovet ökar, räcker den billigt 
producerade elen inte till. Därför sätts andra, dyrare, sätt att producera el in för att täcka den marginella ökningen av 
elkonsumtionen. Den här produktionen kallas för marginalproduktion och elen som produceras kallas för margina-
lel. 

MJ 
Står för megajoule och är ett energimått. 1 MJ = 0,278 kWh.

MWh 
Står för megawattimmar och är ett energimått. 1 MWh = 1 000 kWh.

Närvärme 
Fungerar som �ärrvärme men distribueras vanligtvis till ett mindre antal fastigheter. 

Pellets 
Biobränsle som tillverkats av restprodukter från sågverk (sågspån). Sågspånen pressas ihop till 
pellets med ett energiinnehåll på 4,75-4,85 MWh per ton.
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RME 
Står för RapsMetylEster och kallas ibland rapsdiesel. Tillverkas ur rapsolja och används istället för diesel. 

Rökgaskylare 
Ansluts till en biobränslepanna för att ta till vara på värmen som �nns i rökgaserna.  

Solceller 
Konverterar solljus direkt till elektricitet utan rörliga delar eller att något förbrukas.  

Solfångare 
Absorberar solljusets värme i vätskefyllda rör av metall eller plast. Vätskan kan vara vatten eller olja. 

Solskenstid 
Solskenstid de�nieras som den tid då den direkta solsinstrålningen överstiger 120 Watt/m².

Växthuse�ekt 
Atmosfärens livsnödvändiga förmåga att släppa genom solljus med hög energi till jorden och återre�ektera mindre 
energirik värmestrålning från jorden. Fungerar som glasväggarna i ett växthus som släpper igenom ljus från utsidan 
men behåller värme på insidan. 

Växthusgaser 
Gaser som genom att återre�ektera en del av jordens värmestrålning bidrar till växthuse�ekten. De vanligaste 
gaserna är koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O). 

Övergödning 
Onaturligt hög koncentration av näringsämnen i vattendrag som leder till ökad växtlighet och syrebrist.
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Källor
För faktaunderlag till beräkningar kring energisystem och för information om sophantering är följande källor använda:

Europakommissionen Environment DG, http://europa.eu.int/comm/environment/waste/index.htm, besökt den 10 april 
2008.

Svenska Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/, besökt den 10 april 2008.

Uppenberg m.� ., Miljöfaktabok för bränslen, del 1-2 Huvudrapport, IVL Svenska miljöinstitutet AB, 
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