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Energistyrningssystem sparar energi på äldreboende i Zaragoza, Spanien 

 
Äldreboendet Reyes de Aragón i Zaragoza som ligger i nordöstra Spanien har sparat 

mycket energi och minskat sina utsläpp av växthusgaser rejält med hjälp av ett 
energistyrningssystem. Den spanska projektpartnern i SAVE AGE, CIRCE, har gjort en 
studie av denna effektiva energieffektivisering. 

  
Äldreboendet Reyes de Aragón öppnade i januari 2009 och drivs sedan december 2010 av 

en socialtjänstorganisation i regionen Aragonien. 
 
Det finns plats för 269 boende som kan få omfattande hjälp och assistans med alla sina 

behov: fysiska, psykiska, sociala och emotionella. Det finns många gemensamma 
utrymmen: sällskapsrum, matsalar, medicinsk mottagning och behandlingsrum, apotek, 

gym, spa, terapirum, bibliotek, kapell, fotvård, frisör, receptioner, hall, kök, tvättstuga. Det 
finns gemensamma terrasser på de olika våningsplanen. Byggnaden har åtta våningar plus 
källare och markplan, och en yta på 11 400 m2. Det finns även parkering för besökare. 

 
Energisparåtgärder  

 
Energistyrnings-

systemets drift och 
underhåll sköts av ett 
företag som är 

specialiserat på 
energitjänster. 

 
Två verktyg som 
används för att spara 

energi är mjukvaru-
programmen LIDER 

och CALENER. De 
rekommenderas av 
departementen och 

av myndigheter som 
arbetar med energi 

och bostäder och 
fastställer nivån för 
energieffektivisering i 

byggnader.   
 

 
 
 

 
 

Figur. 3D-modell av äldreboendet Reyes Aragón 
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Här är några exempel på förbättringar med hjälp av energistyrningssystemet: 
 

 Kontroll av att temperaturen är rätt inställd i rummen, 25 °C på sommaren och 
22 ºC på vintern. 

 Förbättringar av solvärmen så att den täcker 23 % av årsförbrukningen av 
varmvatten. 

 Belysningsstyrningen sparar 5 %. 

 Drifttiden för ventilation och värme har anpassats till användningen av utrymmena. 
 

Och så här mycket har man lyckats spara, om man räknar om energibesparingarna till 
minskade utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter räknar inte bara med koldioxid utan 
också andra växthusgaser): 

 
 Kontroll av att temperaturen är rätt inställd i rummen: 6,5 % CO2-ekvivalenter. 

 Kontroll av att temperaturen är rätt inställd och förbättringar av solvärmen, de två 
första punkterna: 9,5 % CO2-ekvivalenter. 

 De tre första punkterna, kontroll av att temperaturen är rätt inställd, förbättringar av 

solvärmen och belysningssystemet: 11,2 % CO2-ekvivalenter. 
 Alla fyra punkterna, kontroll av att temperaturen är rätt inställd, förbättringar av 

solvärmen och belysningssystemet samt anpassning av drifttid för VVS: totalt 
25,5 % CO2-ekvivalenter. 

 
De stora energibesparingarna tack vare energistyrningssystemet ligger framför allt i att 
man anpassar drifttiden för värme och ventilation, belysningsstyrning samt kontrollerar att 

temperaturen i de enskilda rummen är rätt inställd. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


