
VÅRA KUNDER HAR MÅL 

& KRAV PÅ SINA 

FASTIGHETER.  

 
Vi hjälper våra kunder att säkerställa rätt 

inomhusklimat & energiprestanda i människors hem 

och arbetsplatser  



VÅR AFFÄR 
IDAG 



FRAMTIDEN: GÅ FRÅN PRODUKT TILL UPPLEVELSE 

ENERGIPRESTANDA INOMHUSKLIMAT DRIFTINDEX MILJÖ 



1.  UPPFÖLJNING AV MÅL NYCKELTAL INDIKERAR HUR 

FASTIGHETER PRESTERAR UTIFRÅN DINA MÅL 

2.  AVVIKANDE ANLÄGGNINGAR BASERAT PÅ NYCKELTAL 

PRESENTERAS FASTIGHETER SOM AVVIKER MEST UTIFRÅN 

NYCKELTALEN 

3.  UPPFÖLJNING & ANALYS SE 

ENERGIANVÄDNING OCH KOSTNADER 

ÖVER TID FÖR DJUPARE ANALYS 

FRÅN MÅLSTYRNING TILL ÅTGÄRD 

Att gå från att leverera till att ge en service. Att hjälpa våra kunder att nå sina mål 



Vår syn på digitalisering av vår 

bransch 

Vi ser på digitalisering av fastigheter i fem olika nivåer som kommer att ske i takt med 

marknadens mognad. Från en reaktiv förvaltning till en mer proaktiv.  

1 2 3 4 5 

UPPKOPPLADE SYSTEM SAMVERKANDE SYSTEM PREDIKTERING AUTOMATISERADE BESLUT MÅLSTYRNING 

Den första nivån är att koppla 

upp fastighetens system för 

att få ut mer information och 

hantera fastigheter på 

distans.  

Nästa nivå bygger på att 

system i fastigheten kan 

utbyta information med 

varandra och omvärlden för 

arbeta mer optimerat 

Nivå tre är när fastigheten 

hanteras utifrån nyckeltal 

baserat på verksamhetens 

behov och krav 

När målvärde finns bör 

systemet i nivå fyra kunna ta 

automatiserade beslut utifrån 

ett uppsatt regelverk 

I nivå fem kan också 

systemet börja prediktera 

framtida fel och ge förslag på 

åtgärder.  



EL-MÄTARE 

VENTILATION SOLHYBRID 

VÄRMEPUMP 

BERGVÄRME FJÄRRVÄRME 

IMD-SYSTEM 

STYRSYSTEM 

KTC LOCAL GATEWAY 

LOKAL INTEGRATION 

AV OLIKA PROTOKOLL  

SAMT WEBBSERVER 

OCH OPC-GRÄNSSNITT 

IP-INFRASTRUKTUR 

MOD-BUS ÖVER IP 

M-BUS ÖVER IP 

SRD-LINK ÖVER IP 

MOD-BUS ÖVER IP 

PRISTARIFFER 

VÄDER-DATA 

BUDGET 

CO2 UTSLÄPP 

FÖRBRUKNING 

LARM 

SIGNALER 

VERKNINGSGRAD 

TEMPERATUR 

PRODUKTION 

Skapa smarta funktioner 

för beslut och att utföra beslut, 

tex ändra 

framledningstemperatur 

CONNECT DEVICE & DATASOURCE 

CONTROL DEVICE & DATASOURCE 

CREATE 

VALUE FOR THE USER 

CONSUME INFORMATION 

CONNECT PUBLIC DATASOURCE (API)  

TEKNIKINVESTERING - Skapa 

förutsättningar i fastigheten för styra, 

övervaka och hämta data 

IDAG: FOKUS PÅ INTEGRATION OCH INVESTERING AV TEKNIK I FASTIGHETEN 



TJÄNST A TJÄNST B TJÄNST C TJÄNST D 

IMORGON: FOKUS PÅ TJÄNST & VÄRDESKAPANDE 



  

 

 

TEMPERATUR 

 

ÖVERVÅNING 

NEDERVÅNING 

  

 

 

ENERGIFÖRBRUKNING 

 

VÄRME 

Senaste dygnet 

EL 

VATTEN 

201 kWh 

201 kWh 

201 L 

  

 

 

Fuktlarm 

SMARTA HEMMET 

Energisparläge 

LÅG 

21O 

21O 

Fuktlarm 

Enhet för fuktlarm 

installeras vid 

diskmaskin. Vid larm 

ändras ikon till rött: 

Energisparläge 

Hemma/Borta-funktion som 

aktiverar enligt tidsföljd:  

- [Låg] 60 min bryts spis/kritisk el 

- [Medium] 120 min sänks 

ventilationen 

- [Energihjälte] 12 timmar sänks 

värmen med 4 grader/48 

timmarna.  

Energimätning 

Mätning som presenterar värme, el 

och vatten och jämför din 

förbrukning mot föregående period. 

En pil indikerar om den ökat, 

minskat eller ungefär detsamma.  

Nya typer av upplevelser 

Temperaturmätning 

Realtidsmätning av inomhusklimatet 

sker både på övervåning och 

nedervåning vilket presenteras 

enkelt för hyresgästen.  



Nya typer av upplevelser 



Optimera fastighetens system och addera energismarta 
funktioner. Data hämtas från fastigheten och externa 
system som sedan beräknas och skapar 
behovsanpassade funktioner.  

Energismarta funktioner i molnet:  

• Referensgivarstyrning- Referensgivarstyrning är en kostnadseffektiv lösning 
för att uppnå en minskad energiförbrukning och energikostnad med jämnare och 
förbättrat inomhusklimat som resultat för hyresgästerna 

• Digital vädertjänst för rätt energiprestanda - Nu kan dina fastigheter 
prenumerera på en digital vädertjänst för att säkerställa rätt 
energiprestanda och inomhustemperatur som anpassas efter dina fastigheters 
geografiska position och förutsättningar. 

• Centralt sol-pumpstopp - Väderinformation kan också påverka pumpstoppet 
för värmekretsen. Genom att mäta solens instrålning från olika väderstreck kan 
pumparna vid en solig dag stoppas trots att utetemperaturen indikerar 
uppvärmningsbehov. Har du flera undercentraler i ditt fastighetsbestånd får du 
här en övergripande central pumpstyrningsfunktion. 

Energismarta 

funktioner 


