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Ömangruppen Svenska AB
• Ömangruppen är ett värderingsstyrt och ägarlett bolag. 
• Funnits i över 25 år.
• Finns på 18 orter i södra Sverige.
• Över 200 medarbetare.
• Omsättning ca 400 miljoner.
• 5 arbetsområden (ventilation, kyla, energi, automation och 

värme).



EU:s energimål påverkar oss alla.

20202020

20502050

Minska energikonsumtionen med 20 % genom bättre 
energieffektivitet. Minska utsläppen av växthusgaser med 
20%, få 20% av all energi från förnybara energikällor.

Utsläppen ska ha halverats jämfört med 1990 års nivåer 
till 2050, och fortsätta att minska.



Vad kan vi göra?

Inte bara titta på nybyggnads 
projekten.

NybyggnadNybyggnad

80%80% 80 % av den byggnation vi kommer 
att ha 2050 är redan byggd.
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Byta till energi effektivare belysning 
/ bättre belysningsstyrning
• Befintliga armaturer byttes mot nya med 

närvarostyrning.
• Kostnad för utbyte 68 200:- inkl. moms ( 32 

armaturer )
• Besparing helår 19 500 kWh.
• Motsvarar en avkastning på 35%.

35%
Avkastning



Byta värmeväxlare / panna

• 1 st. fjärrvärmeväxlare bytes till ny.
• Kostnad ca 400.000:- inkl. moms
• Besparing ca 15% på värmekostnaden
• Värmekostnad 500.000:-/år
• Motsvarar en avkastning på investering på ca 

18%

18%
Avkastning



Installera solenergi

• Exempel solceller:
• 1 m2 kostar ca: 3250:-och ger ca: 161 kWh
• 100 m2 x 3250:- = 325000:- och ger 100 m2 x 

161 = ca: 16 100 kWh/ år.
• Detta motsvarar en avkastning på ca 6% vid ett 

elpris på 1,25:- inkl. moms när man köper sin 
el ifrån elbolaget.

6%
Avkastning



Uppgradera styrutrustningen

• En viktig åtgärd att göra. 
• En bra styrutrustning kan användas som ett 

verktyg för att trimma (optimera) sin 
värmeanläggning och på det viset spara 
energi, ca 10-20%. 



Byta till energieffektivare fläktar

• Moderna fläktar som drivs med EC-motorer 
halverar ofta elförbrukningen jämfört med 
äldre.

• En bra åtgärd att göra. 
• Relativt enkel. 
• Ger en besparing på upp till 40%-60% på 

drivelen till fläktarna. 



Installera värmepump

• En åtgärd som kan ge besparingar på ca 30-
50% av värmebehovet.



Installera FTX-aggregat

• En åtgärd som kan ge besparingar på ca 30-
50% av värmebehovet. 

• Sedan finns det också en del andra fördelar 
bl.a. renare inomhusluft, jämnare klimat och 
mindre drag.



Vatten sparåtgärder

• En åtgärd som i början brukar ge en bra 
besparing men sedan så brukar besparingen 
minska. 

• Besparing ca 7%.



Tack för mig och 
tveka inte att 
höra av Er om 
ni har några 
frågor eller 
funderingar.

E-mail: Fredrik.L.Johansson@omangruppen.com
Telefon direkt: 046-16 01 94


