
Mäta, Verifiera och rapportera 

 

                                            

 

En viktig del i Huges energieffektiviseringsprocess är att utvärdera och analysera utfallet av arbetet. 

Utvärderingen och analysen ligger till grund för det systematiska energiarbetet. De uppsatta målen 

för företaget som helhet och distrikten ska årsvis rapporteras och redovisas i en årlig rapport. Detta 

blir en mätning på byggnads och fastighetsnivå. 

 ”Att mäta är att veta” är grunden både hur vi kan jämföra oss med historiska mätetal internt 

och gentemot övriga fastighetsägare men det viktigaste är att följa trender för specifik 

fastighet. Det är också grunden för att stämma av hur väl målen uppfylls. 

 Distrikten ansvarar för: 

1. Kontroll av förbrukningar. 

2. Kontroll av att grundvärden är rätt, fastighet, ytor, mätare mm. 

3. Avläsning av vattenmätare 1ggr/månad och att värden registreras i systemet. 

4. Rapporterar felaktigheter i systemet. 

5. Redovisar energirapport 1ggr/månad, anslås på distriktskontoren. 

6. Följer upp och analyserar förbrukningar på fastighet och distriktsnivå. 

7. Ser till att nya fastigheterna och mätare kommer in i systemet. 

 Tekniska avdelningen ansvarar för: 

1. Avtalsfrågor med medialeverantörer och systemleverantör av statistiksystem. 

2. Övergripande kontroll och uppföljning av mediaförbrukning. 



3. Stöder distriktens arbete med uppföljning och analyser. 

4. Redovisar Energirapport 1ggr/kvartal till ledningsrådet. 

5. Följer upp och analyserar mediaförbrukning på distrikt och företagsnivå. 

6. Sorterar ut problemfastigheter och analyserar dessa, information till distrikten. 

7. Väljer ut 10st fastigheter/år som analyseras och läggs som förslag till handlingsplan för 

nästkommande år. Fastigheterna väljs ut efter största förbrukning/m2 och största 

potential vad avser energi och kostnad. 

 

En annan form av mätning är vid nybyggnad/ombyggnad och ”energiprojekt” då ska våra mål fungera 

som utmaning och krav för anlitade konsulter och entreprenörer. Dessa mål styr teknikval och 

systemlösningar och ska ingå som del av de samlade projektmålen. Målen följs upp via specifik 

mätplan under hela projektet samt avslutas med en slutrapport efter avslutat projekt. 

 Mätning av mediaanvändningen kan också behövas för vissa specifika lokalhyresgäster där 

självkostnadsdebitering ska kunna ske. För sådana verksamheter kan incitament till 

besparing finnas med egen mediadebitering. 

 Vid nybyggnad/ombyggnad ska separat mediamätare för uppföljning av total 

energiförbrukning och verksamhetsenergi alltid installeras. Detta medför att dessa system 

installationsmässigt alltid måste separeras. I Bostäder ska möjlighet till varmvattenmätning 

alltid förberedas. Målen följs upp via specifik mätplan under hela projektet.  

   


