


Bärnstenen
Ulf Lindqvist Umeå Energi

Frida Strindlund Umeå Energi



Vi har varit med och utvecklat Umeå i mer än 125 år

1892 tände vi 

Umeås första 

gatlampor



Hyra solceller

Fordonsladdning

Smart start

Energikartläggning

Enklare vardag, 

hållbar framtid. 
Vårt löfte



Möjligheter och 

behov kring 

energibesparings-

åtgärder i 

samfälligheten 

Bärnstenen

Hyra solceller

Fordonsladdning

Smart start

Energikartläggning

Enklare vardag, hållbar framtid. 

Vårt löfte



Varför energibesparingsåtgärder?



Möjligheter - Pilotprojekt

Vi föreslår ett pilotprojekt med målsättningen att 

möjliggöra energibesparing genom att ta fram 

energieffektiviseringsåtgärder för Bärnstenen. 

För Umeå Energi är detta en möjlighet att bättre 

förstå behoven hos samfällighetsföreningar för att 

möjliggöra att våra tjänster skapar värde hos 

användaren.

Hur mycket kan 

Bärnstenen 

spara genom 

valda 

energiåtgärder?



varför

mätning

mätning

mätning

mätning

mätning
varför

DÅ NU

Hur vet vi om valda åtgärder fungerar?



Bärnstenen, idag

GENOMSNITTLIG FÖRBRUKNING

VAD PÅVERKAR FÖRBRUKNINGEN? Fasta parametrar

• Utomhustemperatur

• Inomhustemperatur

• Husets storlek

• Teknisk utrustning -

Fjärrvärmecentral

KOSTNAD

Förändringar i huset

• Fönster

• Isolering

• Ventilation

• Beteende

• Antal personer i hushåll

2 000 000 kWh

1 500 000 SEK



Bärnstenen,  möjligheter

Fördelar, utbyte av fjärrvärmecentral

• Serviceavtal

• Dimensionerad efter verkliga värden

• Senaste teknik

• Lång livslängd

• Säkrare drift och lägre driftkostnader

• Energibesparing

• Mindre miljöbelastning

• Uppkoppling via telefon eller dator

• Säker uppkoppling med bredband 

• Driftbild över din värmecentral

• Möjligheter till drift, övervakning, styrning 

och reglering av:

• Effekt och energi

• Värme

• Varmvatten

• Temperatur

• Tryck

• Bättre energiövervakning

• Larmhantering

• Statistik



Hur går ett pilotprojekt till?

• Installerar mätare i 6 stycken testhus* i 

samfälligheten

• Genomför energiutredning i testhus

• Mäter initialt värme, vatten, temperatur 

• Förutbestämd tidsperiod: 6 månader

• Informerar löpande om hur det går

• Fasta kostnader för pilotprojektet erläggs Umeå 

Energi (materialkostnad etc.), Umeå Energi 

bistår också med kompetens och resurser

• Bärnstenen med tid i pilotprojektet 

(avstämningar, aktiva åtgärder etc.)

November Januari Q3 2020December Q2 2020

Förberedelse inför 

installation

Installation

19/11

Förslag pilot, 

avtal

Förberedelser urval hushåll, 

urval mätning

Utbildning 

Avstämning Avstämning Avstämning Avstämning

Möjlighet till infoträff 
Möjlighet till infoträff 

Utbyte central

Avslut & utvärdering pilot
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Energistatus

8/11

Presentation 

förslag

5/12

Infoträff

Intern förberedelse Umeå Energi

Förberedelser 

inför 5/12



*Testhus

• Urval

• Intresseanmälan från medlemmar skickas 
in till styrelsen senast den 13 december 
(nästa fredag) via Google forms

• Umeå Energi väljer ut 6 hus utifrån ett antal 
givna parametrar

• Omfattning

• T.o.m. augusti 2020

• Ett antal planerade träffar

• Löpande utvärdering per mail/telefon

• Förutsättningar

• Beredd att i testhus justera temperatur etc.

• Möjlighet att testa ytterligare mätning (ex. 
fukt mm)



Exempel, genomförande Januari Höst 2020December Vår 2020

Installation

Avstämning, 

testhus

Avstämning, 

testhus

Avstämning, 

testhus

Avstämning, 

testhus

Avslut & 

presentation 

pilot
Beslu

t om 

fortsä

ttning

Energiutredning

5/12

Infoträff

Genomförande

Info-mail Info-mail Info-mail Info-mail

Förberedelse 

inför installation

Förberedelser urval 

testhus, urval mätning


