
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Energiingenjör - förnybar energi 180hp

Energieffektivisering genom fastighetsautomation

Grundläggande teori, svensk marknadsöversikt och
exempel på verklig installation

Ola Johansson och Mikael Ulverås

Energiteknik 15hp

Halmstad 2016-05-29



 
 



I 
 

Sammanfattning  
För att uppnå Sveriges miljömål begränsad klimatpåverkan behöver åtgärder göras för att minska 

energianvändningen inom bostads- och servicesektorn, vilken stod för drygt en tredjedel av Sveriges 

totala energianvändning år 2014. Dålig styrning av värme-, ventilations- och kylsystem är ofta en 

bidragande orsak till onödigt hög energianvändning inom hushåll och lokalbyggnader. Med hjälp av 

fastighetsautomation samlas byggnadens tekniska system i ett styr- och övervakningssystem, vilket 

kan användas för att optimera styrningen. Dock är marknaden för fastighetsautomation dåligt 

kartlagd och information saknas angående styrsystemens funktioner och användningsområden. 

Rapporten inleds med grundläggande teori för att skapa ökad förståelse för senare delar. Därefter 

har en undersökning gjorts för ett antal företags styrsystem i syfte att klargöra dess funktioner, 

användningsområden samt vilken energibesparing styrsystemen ger upphov till. I rapporten beskrivs 

också tillvägagångssättet för en verklig installation i lokalbyggnaden Kv Slottet 4 och hur 

energianvändning samt inneklimat har påverkats efter att styrsystemet installerats. 

Resultatet för den svenska marknadsöversikten visar på att fastighetsautomation är etablerat inom 

byggnadstyperna flerbostadshus och lokalbyggnader medan småhus är en outforskad marknad. 

Vanliga funktioner som implementeras i styrsystem är drifttidsstyrning, prognosstyrning och 

effektbegränsning. Undersökningen har visat att fastighetsautomation ger upphov till 

energibesparingar på i snitt 10 – 40 %. Besparingen varierar dock och beror på flera faktorer som 

byggnadstyp, geografisk placering och tidigare styrning. Företagen använder också olika metoder för 

att beräkna energibesparingen varför det är problematiskt att rättvist jämföra besparingen för olika 

styrsystem. Energibesparingen för de olika byggnadstyperna och installationssystemen har i många 

fall varit svåra att få tillgång till. Generellt gäller att de företag som tillhandahåller obligatoriskt 

driftavtal har bättre koll på den besparing som styrsystemet ger upphov till. I examensarbetet har 

fyra företag kartlagts men för en mer djupgående analys över den svenska marknaden bör fler 

företag undersökas. 

Efter installationen av det automatiska styrsystemet Ecopilot® på Kv Slottet 4 erhölls en 

värmeenergibesparing för vald period på upp till 20,6 MWh, vilket motsvarar en procentuell 

besparing på 53 %. Energibesparingen varierar dock till viss del beroende på vilken beräkningsmetod 

som används. Byggnadens totala elbesparing uppgick till 6,5 MWh, vilket motsvarar 20 % minskning 

av elanvändningen för undersökt period. Den beräknade energibesparingen kan inte helt tillskrivas 

Ecopilot® eftersom ett annat driftfall rådde under jämförd period än det som var precis innan 

installationen. Via styrsystemets gränssnitt kunde emellertid en sänkt energianvändning härledas till 

Ecopilot®. Bland annat tack vare effektivare reglering, samkörning av installationssystem, effektivare 

värmeåtervinning, sänkta ventilationsflöden samt lägre inomhus- och flödestemperaturer. Intervjuer 

med verksamma personer i byggnaden påvisar att ingen skillnad har märkts på inomhusklimatet före 

och efter installationen av Ecopilot®, varken med avseende på det termiska klimatet eller på 

luftkvaliten. För större säkerhet gällande styrsystemets inverkan på inomhusklimatet och 

energianvändningen bör en längre tidsperiod utvärderas. 

 

Nyckelord: fastighetsautomation, energieffektivisering, styr- och övervakningssystem, 

installationsteknik, Ecopilot   
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Abstract 
Sweden has a number of environmental objectives, of which one is reduced climate impact. To 

achieve this goal measures have to be taken in order to reduce building energy use in residential and 

services sectors, sectors that accounted for over one third of Sweden’s total energy use in 2014. Poor 

regulation of heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) is a common reason for often 

unnecessary high energy use in residential buildings and non-residential premises. Building 

automation integrates the buildings technical systems, such as HVAC, into one centralized system for 

monitoring and controlling, which then can be used to optimize the regulation for these systems. The 

market is however poorly mapped and information is missing regarding functions and area of use for 

these control systems. 

This report begins with a description of basic theory that is relevant for understanding parts later on. 

An analysis has then been made for a number of different building automation systems to clarify 

their functions, area of use, and potentials in energy savings. The report also describes the procedure 

for a real installation on Kv Slottet 4 and how the energy use and indoor climate has been affected 

after the building automation system has been installed.  

Results regarding the Swedish market overview shows that building automation is established in 

apartment buildings and non-residential premises while building automation is still unused in smaller 

houses. Some of the most common functions that are implemented in control systems are time clock 

operation, forecast control and power limitation. The analysis has shown that building automation 

can lead to energy savings between 10 to 40 %. The size of the saved energy depends on a number of 

factors like type of building, geographical location and former regulation of HVAC. The building 

automation companies are using different methods to calculate the energy saving why it is a problem 

to fairly compare different control systems. The information on energy savings for different type of 

buildings and technical systems are in many cases hard to get hold of. Generally speaking, the 

companies that provide mandatory agreements for operating the control system have more detailed 

information regarding energy savings. Four different companies were covered in this report. More 

companies should be mapped in order to make a more profound analysis.  

After the installation of Ecopilot® on Kv Slottet 4, a heat reduction of up to 20.6 MWh for the chosen 

period of time was achieved. That corresponds to a relative energy saving of 53 %. The energy saving 

varies depending on what method is used for calculation. The buildings total energy savings for 

electricity was 6.5 MWh, which corresponds to a 20 % reduction. The calculated energy saving is not 

all due to the building automation system but there has been some reduction. Ecopilot® has lowered 

the energy use by more efficient regulation, co-operating heating and cooling, more efficient heat 

recovery, lowered ventilation flows, and lowered temperatures. No change in indoor climate has 

been noticed by the people that were interviewed. The control system should be evaluated for a 

longer period of time to ensure how much it affects the indoor climate and the energy use in the 

building. 

 

Thesis language: Swedish 

Key words: building automation, energy efficiency, control and monitoring systems, HVAC, Ecopilot 
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Förord 
Examensarbetet har varit otroligt givande och att vi fått förmånen att undersöka verklig 

energibesparing genom fastighetsautomation har under hela exjobbets gång varit inspirerande. 

Samtidigt har arbetet varit en stor utmaning för oss båda eftersom valt område till stor del inte 

tidigare behandlats under utbildningen. Utan vissa personer hade därför det här examensarbetet 

inte varit genomförbart, vilka vi särskilt vill tacka. 

Till en början vill vi tacka Urban Persson som bistått med värdefull handledning under 

examensarbetet. Vi vill även tacka företagen samt de personer som ställt upp på intervjuer i 

samband med marknadsöversikten. Ett stort tack riktas till Kabona och Fem Hjärtan som gjort det 

möjligt för oss att medverka vid en verklig installation av ett styrsystem. Ett särskilt tack riktas till Per 

Ehnström på Kabona som varit till stor hjälp under examensarbetets gång. 

 

Halmstad, 2016-05-29 

 

    

Ola Johansson        Mikael Ulverås
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1 Inledning 
I följande kapitel ges bakgrund till projektet samt en kort introduktion till ämnet 

fastighetsautomation. Här beskrivs också syftet och de frågeställningar som författarna till 

examensarbetet önskar besvara. Kapitlet avslutas med en redogörelse för avgränsningarna i 

rapporten. 

1.1 Bakgrund 
I ett av Sveriges miljömål, begränsad klimatpåverkan, är visionen att nettoutsläppen av växthusgaser 

år 2050 ska vara nere på nollnivå. Det är ett steg i arbetet att begränsa temperaturhöjningen på 

jorden till två grader (Naturvårdsverket, 2012). Bostads- och servicesektorn kommer där spela en stor 

roll i arbetet att uppnå det målet, då hushåll och lokalbyggnader globalt sett står för över en 

tredjedel av världens slutliga energianvändning. Om inga energieffektiviseringar görs inom området 

beräknas energianvändningen öka globalt med ytterligare 50 % fram till år 2050. Den största 

ökningen kommer från den snabba tillväxten av nya bostäder och lokalbyggnader. (Beucker, et al., 

2015).  

2014 stod bostads- och servicesektorn för 38 % av Sveriges totala energianvändning, vilket motsvarar 

140 TWh. Utav de 140 TWh gick 70 %, alltså 98 TWh till hushåll och lokalbyggnader 

(Energimyndigheten, 2016). Det finns stora energibesparingar att göra i befintliga byggnader och det 

är därför viktigt att vidta åtgärder för att minska energibehovet. En reducerad energianvändning kan 

uppnås på flera olika sätt. Det är vanligt med byggnadstekniska åtgärder, som till exempel 

tilläggsisolering och byte av fönster, vilket minskar transmissionsförlusterna eller genom byte till mer 

effektiva värmesystem (Beucker, et al., 2015). Dålig styrning av de tekniska systemen i byggnader är 

också en bidragande orsak till den höga energianvändningen inom sektorn. Det finns exempel där 

värme och kyla är i drift samtidigt och därmed motverkar varandra, eller att ventilationssystem är 

igång i lokaler utan personnärvaro. Med hjälp av fastighetsautomation kan både energianvändningen 

och driftskostnaderna minska för fastighetsägare (Liliequist, 2005).  

Fastighetsautomation innebär att byggnadens tekniska system samlas i ett styr- och 

övervakningssystem. Då kan avvikelser i exempelvis värme-, ventilations- och kylsystem lättare 

upptäckas och åtgärdas. Med hjälp av programvara kan energianvändningen anpassas efter 

verksamhet, byggnadstyp och väder. Styrsystemen kan implementeras ensamt eller i kombination 

med andra effektiviseringsåtgärder. De är kompatibla med de flesta tillgängliga värmekällorna och 

kan installeras i flera olika typer av byggnader (Beucker, et al., 2015).  

I Sverige är marknaden för fastighetsautomation relativt outforskad gällande hur många styrsystem 

som finns och hur de tillämpas. Svensk Automation, en branschorganisation inom fastighets-, 

process- och industriautomation, listar knappt 20 företag som är verksamma inom 

fastighetsautomation (Svensk automation, 2016). En sökning på internet visar dock att det finns 

många fler företag inom området med olika produkter och tjänster. 

1.2 Frågeställning 
Som framgår av undertitel behandlar examensarbetet tre huvudsakliga områden inom 

fastighetsautomation. De olika delarnas mål och frågeställningar presenteras nedan i 

underrubrikerna. 
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1.2.1 Grundläggande teori 

Den första delen i rapporten tjänar som underlag för de två resterande delarna. Viktiga termer och 

begrepp reds ut för att skapa ökad förståelse för resterande delen av rapporten. I och med att 

kapitlet endast berör grundläggande teori har det ingen specifik frågeställning knuten till sig.   

1.2.2 Svensk marknadsöversikt 

I den andra delen görs en kartläggning av fyra stycken fastighetsautomationsföretag av varierande 

storlek på den svenska marknaden, eGain, KTC, CRF och Kabona. En genomgång av företagens 

styrsystem presenteras där olika funktioner och vilka parametrar de reglerar efter förklaras. En 

jämförelse kommer sedan att göras. Dels hur styrsystemen skiljer sig funktionellt men också vilka 

energibesparingar företagens installationer ger upphov till. Till kapitlet kopplas två stycken 

frågeställningar. 

 Hur ser marknaden ut i Sverige idag för fastighetsautomation sett till funktioner och 

användningsområde? 

 Hur stor energibesparing ger de undersökta företagens styrsystem upphov till? 

1.2.3 Exempel på verklig installation 

I den tredje delen av examensarbetet kommer författarna att medverka vid en installation av 

Kabonas automatiska styrsystem Ecopilot®. Installationen görs i en befintlig byggnad som har 

fastighetsbeteckningen Kv Slottet 4. Byggnaden är en kontorslokal i Halmstad på 5031 m2 Atemp
1 och 

ägs av fastighetsbolaget Fem hjärtan. För att skapa en större förståelse för hur styrsystemet fungerar 

och vilka parametrar som regleras görs en detaljerad genomgång av installationens tillvägagångssätt, 

vilken återges i avsnitt 5. Den eventuella energibesparing Ecopilot® ger upphov till kommer 

analyseras och härledas. I kapitlet ingår även en utvärdering av inneklimatet. Utöver det kommer 

kvarstående installationstekniska avvikelser analyseras via det övergripande styrsystemet WDC. Till 

kapitlet kopplas tre stycken frågeställningar. 

 Vilken verklig energibesparing har uppnåtts efter installation av Ecopilot® på Kv Slottet 4 och 

till vad kan den härledas? 

 Hur har inneklimatet påverkats efter installation av Ecopilot® på Kv Slottet 4? 

 Vilka kvarstående installationstekniska avvikelser kan hittas med hjälp av WDC efter 

installation av Ecopilot® på Kv Slottet 4? 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att kartlägga olika styrsystem för fastighetsautomation, med avseende på hur 

de fungerar, hur de skiljer sig åt och i vilken typ av byggnad de är bäst lämpade. Det är också att bilda 

en uppfattning om vilken energibesparingspotential som kan uppnås med vald åtgärd. Projektet 

syftar vidare till att få en inblick i hur arbetssättet vid en installation kan gå till i verkligheten. Det är 

även att undersöka hur ett övergripande styrsystem kan användas för att analysera 

energinanvändning och inneklimat. Syftet är dessutom att undersöka hur energibesparingen varierar 

med olika beräkningsmetoder. 

                                                           
1 Golvarea avsedd att värmas till mer än 10 °C, begränsad av klimatskärmens insida. 
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1.4 Avgränsningar  
På grund av att examensarbetet består av flera olika delar undersöks enbart fyra företags styrsystem 

på den svenska marknaden. Anledningen är att undvika att examensarbetets omfattning blir för stor. 

Med färre företag kan samtidigt en mer kvalitativ kartläggning av respektive styrsystem göras. 

I den tredje delen exempel på verklig installation beskrivs endast installationens tillvägagångssätt för 

de moment som författarna närvarat vid. Analys av byggnadens energianvändning efter installation 

av Ecopilot® pågår från 15 mars till 15 april. Förändringar som görs i styrsystemet efter den här 

perioden behandlas därför inte i rapporten. Då statistik endast erhålls för byggnadens totala 

elanvändning redovisas inte fastighetsel och verksamhetsel separat. Kylbehovet tillgodoses via 

kompressorstyrda kylmaskiner och är inkluderad i den totala elanvändningen, varför den inte 

normalårskorrigeras. Inneklimatet bedöms endast utifrån två veckor innan och en månad efter 

installationen. Intervjuerna med verksamma i fastigheten är inte vetenskapligt baserade utan görs i 

syfte att bilda en uppfattning om hur de upplever inneklimatet före och efter installationen.  För att 

upptäcka installationstekniska avvikelser används endast styr- och övervakningssystemet WDC. I 

rapporten behandlas inga ekonomiska aspekter gällande installationskostnader och årliga 

besparingar.
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2 Metod 
I rapporten har olika typer av metoder använts för respektive del, vilka presenteras i följande 

underrubriker. 

2.1 Grundläggande teori 
Teorin har i huvudsak genererats genom en litteraturstudie. Tillgängliga databaser och böcker har 

studerats och djupare undersökning har gjorts inom viktigare delar. Informationen är inhämtad från 

vetenskapliga rapporter, kurslitteratur, böcker, webbsidor och tidningsartiklar. Den grundläggande 

teorin bygger till största delen på kursböckerna ”Projektering av VVS-installationer” av Catarina 

Warfvinge och Mats Dahlblom samt ”Bästa inneklimat till lägsta energikostnad” av Jan Forslund och 

Gunnel Forslund. Rapporten ”Slutrapport Projekt Styr och Övervakning (SÖ)” av Göran Gustafsson 

har spelat en stor roll vid beskrivningen av fastighetsautomation och dess systemuppbyggnad. 

2.2 Svensk marknadsöversikt 
Informationen har primärt erhållits genom intervjuer med kunniga personer på de undersökta 

företagen som förklarat respektive styrsystem. Fakta har också inhämtats från företagens hemsidor 

och produktblad. Energibesparingen de olika styrsystemen ger upphov till är baserade på verkliga 

installationer och har erhållits från respektive företag. 

2.3 Exempel på verklig installation 
Installationen har utförts tillsammans med fastighetsautomationsföretaget Kabona. Författarna har 

av företaget utbildats i hur styrsystemen WDC och Ecopilot® fungerar för att bland annat kunna 

analysera energianvändning och inneklimat. 

2.3.1 Projektering 

Inför installationen krävdes att fakta om byggnaden och dess installationstekniska system 

insamlades. Informationen har inhämtats från energideklaration, planritningar, platsbesök, intervju 

med fastighetstekniker och genom gränssnittet i byggnadens befintliga styr- och övervakningssystem 

WDC. Projekteringen har också innefattat att ta fram placeringsunderlag för trådlösa inomhusgivare 

och mottagare till dem. De har ritats in i det interaktiva ritningsprogrammet KAD med planritningar 

som underlag. 

2.3.2 Installation 

Inomhusgivarna och mottagarna sattes upp och kopplades till befintligt styr- och övervakningssystem 

14 dagar innan Ecopilot® installerades för att kunna logga temperaturer både före och efter 

åtgärden. Även effektmätare för inkommande fjärrvärme kopplades upp till befintligt styr- och 

övervakningssystem 14 dagar innan installation. Dels för att kunna avläsa värmeanvändningen både 

före och efter installationen av Ecopilot® men också för att tydligt kunna se momentana förändringar 

i energianvändningen vid ändringar av styrande parametrar. Givarna sattes upp av författarna och 

mottagarna installerades av behörig elektriker. Implementeringen av Ecopilot® gjordes genom en 

mjukvaruuppgradering av fastighetens befintliga styr- och övervakningssystem då styrande 

parametrar programmerades in. De styrande parametrarna har bestämts i samråd med 

energiingenjör från Kabona utifrån bland annat installationssystem, byggnadstyp, verksamhetstider 

och föreskrifter. 
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2.3.3 Analys av energianvändning 

Den energibesparing av värme som styrsystemet gett upphov till har analyserats med både 

energisignatur och normalårskorrigering. Historisk värmeanvändning har erhållits från 

fastighetsägarens energibolag, både normalårskorrigerad och faktisk. Efter att effektmätaren 

kopplats till WDC har användningen av värmeenergi hämtats från gränssnittet. Elanvändningen har 

hämtats från fastighetsägarens energibolag och jämförts med tidigare år för att påvisa tendensen för 

den elbesparing som gjorts. Den energistatistik som erhållits har bearbetats i Microsoft Excel för att 

skapa grafer och diagram. Härledning till energibesparing och kvarstående installationstekniska 

avvikelser efter installation har identifierats via gränssnittet i styr- och övervakningssystemet. 

2.3.4 Analys av inneklimat 

Det termiska inomhusklimatet har utvärderats med hjälp av de temperaturgivare som installerades 

14 dagar innan Ecopilot®. Givarnas värden har bearbetats i Microsoft Excel för att skapa jämförande 

diagram. Liksom för analysen av energianvändningen har styrsystemets gränssnitt använts för att 

undersöka hur inomhustemperaturerna varierat med tiden. Det har också gjorts intervjuer med 

personer som arbetar i fastigheten för att jämföra inneklimatet före och efter installationen av 

Ecopilot®.   
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3 Grundläggande teori 
Den första delen av examensarbetet tjänar som underlag till de två andra delarna. Här presenteras 

termer och begrepp som är viktiga för fortsatt förståelse av rapporten. 

3.1 Inneklimat 
Installationsteknikens viktigaste uppgift är att skapa ett behagligt inomhusklimat för den verksamhet 

som bedrivs i en byggnad. Hur människan upplever inneklimatet i ett rum beror av följande fyra 

faktorer (Forslund & Forslund, 2012). 

 Termisk komfort 

 Luftkvalitet 

 Belysning 

 Ljud och buller 

Följande teori kommer att beröra de två förstnämnda. 

3.1.1 Termiskt inneklimat 

Upplevelsen av det termiska inneklimatet i en byggnad är individuell och kan skilja mycket olika 

personer emellan. Undersökningar har visat att minst 5 % alltid kommer vara missnöjda med det 

termiska klimatet inomhus. Det går alltså inte att göra samtliga nöjda med det termiska 

inomhusklimatet och oftast kan missnöjdheten uppgå till 20 % (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Det 

termiska inneklimatet påverkas av följande parametrar varav de två första är personberoende. 

 Klädsel 

 Aktivitet 

 Lufttemperatur 

 Lufthastighet 

 Temperatur på omgivande ytor 

 Luftens relativa fukthalt 

Det är alltså egentligen felaktigt att utifrån endast inomhustemperaturen dra slutsatser om det 

termiska inneklimatet. För att få mer rättvisande värden kan den operativa temperaturen användas 

som också tar hänsyn till omgivande ytors temperatur. Alternativt kan den ekvivalenta temperaturen 

nyttjas vilken beaktar både omgivande ytors temperatur och lufthastigheten (Forslund & Forslund, 

2012). 

3.1.2 Luftkvalitet 

Att eftersträva god kvalitet på inomhusluften är en central del inom installationstekniken. Vid för 

dålig luftkvalitet kan människan uppleva symtom som huvudvärk, trötthet och 

koncentrationssvårigheter. Även sjukfrånvaron är högre på arbetsplatser med dålig luftkvalité 

(Forslund & Forslund, 2012). För att säkerställa inomhusluftens kvalitet erfordras därför alltid någon 

form av ventilation i byggnaden. Luftkvaliten beror på en rad olika parametrar som exempelvis 

koldioxidhalt, lukt, partiklar, ozon, radon och fukt. Koldioxidhalten är den parameter med vilken 

luftkvaliteten brukar mätas eftersom övriga föroreningar från människan stiger i ungefär samma takt, 

samtidigt som den är förhållandevis enkel att uppmäta. Normal uteluft innehåller 400 ppm2 koldioxid 

                                                           
2 Förkortning för parts per million 
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och gränsen för då luft kan anses som dålig går vid 1000 ppm. Det är ett krav som varit omstritt 

eftersom det har ansetts vara för strängt. Den relativa fukthalten är också viktig att beakta eftersom 

den påverkar både människan och byggnaden. För låg relativ fukthalt kan ge problem med torra 

slemhinnor och torr hud. Är den för hög kan det bli problem med kondensutfällning i huset och 

tillväxt av mögel och kvalster. Ett rekommenderat värde för den relativa fukthalten inomhus är 

mellan 40 – 60 % (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.2 Installationssystem och byggnadsfysik 
För att säkerställa ett bra inomhusklimat i en byggnad krävs olika installationstekniska system. I 

avsnittet berörs de centrala delarna värme-, ventilations- och kylsystem. Avsnittet avslutas med en 

genomgång av några viktiga installationstekniska begrepp. 

3.2.1 Värmesystem 

För att tillgodose ett behagligt termiskt klimat i en byggnad krävs ett värmesystem. 

Dimensioneringen av det beror på byggnadens storlek, isolering, värmetröghet, ventilation, 

inomhustemperatur och geografiska placering. Värmesystemet består av fyra huvuddelar (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010): 

 Värmare i rummen 

 Distributionssystem 

 Värmekälla 

 Styr- och reglersystem av värmetillförseln 

Värmen kan tillföras rummen genom ventilationen. Metoden kräver dock en del underhåll och kan ge 

upphov till ljudproblem. I länder med stort värmebehov används oftast vattenburna radiatorer för 

uppvärmning på rumsnivå (Abel & Elmroth, 2012). Radiatorerna placeras vanligen utmed ytterväggar 

och under fönster för att motverka kallras. I fastigheter byggda efter 1985 är det praxis med 60 °C i 

framledningstemperatur och 40 – 45 °C i returtemperatur vid dimensionerande utetemperatur 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Distributionssystemet består i huvudsak av pump och rörsystem. Pumpen har till uppgift att leverera 

vatten till radiatorerna och dimensioneras efter tryckförlusterna i systemet. Rörsystemet kan vara av 

ett-, två- eller trerörstyp, där den i mitten nämnda är vanligast förekommande i Sverige. En fördel 

med tvårörssystem är att dimensioneringsarbetet förenklas tack vare att framledningstemperaturen 

är densamma till varje radiator. En nackdel är dock att det kan medföra ett omfattande 

injusteringsarbete, som syftar till att skapa flödesbalans i systemet och ge förutsättning för rätt 

värmeavgivning från varje radiator (Abel & Elmroth, 2012). 

En stor fördel med att använda ett vattenburet värmesystem är att det kan anpassas till många olika 

typer av värmekällor. Exempel på dem är vedpanna, oljepanna, solvärme, värmepump och 

fjärrvärme, varav den sistnämnda är vanligast i Sverige. Används fjärrvärme är det önskvärt med en 

låg returtemperatur eftersom leverantören då kan ansluta lågtemperaturvärmekällor som 

exempelvis solvärme och värmepumpar. Dessutom får fjärrvärmebolaget en bättre verkningsgrad vid 

värmeproduktion och överföringsförlusterna i returledningen blir lägre. Lämnar en kund för hög 

returtemperatur kan den behöva betala straffavgift till fjärrvärmeleverantören (Forslund & Forslund, 

2012). För styr och reglering av värmesystem se avsnitt 3.4.2. 
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3.2.2 Ventilationssystem 

Huvuduppgiften för ventilationssystemet är att tillföra frisk luft och bortföra förorenad luft. 

Ventilationen används i vissa fall också till att värma eller kyla en byggnad. Luftflödena har olika 

benämningar beroende på var i systemet luften befinner sig, se Figur 1. 

 Ventilationssystemet är uppbyggt av följande fyra delsystem (Warfvinge & Dahlblom, 2010): 

 Till- och frånluftsdon i rummen, kallat rumssystem 

 Kanalerna som fördelar till- och frånluft, kallat distributionssystem 

 Luftbehandlingsaggregat som i sin anspråkslösaste form bara är en fläkt men innehåller 

vanligtvis flera komponenter som exempelvis värmeväxlare, luftfilter och värme- eller 

kylbatteri 

 Styr- och reglersystem för luftflöden, temperaturer och/eller tryck  

Beroende på byggnadens karaktär och ålder används olika typer av ventilationssystem. 

Självdragventilation är en äldre metod där ventilationen skapas genom termiska krafter. 

Frånluftsventilation tar likt självdragsventilation in luften genom otätheter eller uteluftsventiler men 

använder ett kanalsystem med fläkt för att bortföra frånluften (Abel & Elmroth, 2012). Vid korrekt 

funktion genereras ett undertryck inomhus av båda metoderna, vilket minskar risken för fuktskador 

som kan uppstå då fuktig luft trycks in i ytterväggarna (Forslund & Forslund, 2012). I större nyare 

bostadshus och lokalbyggnader används ofta från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, kallat 

FTX-ventilation. Den lämpar sig här väl eftersom luftflödena är reglerbara och värmeåtervinningen 

blir mer lönsam ju större ventilationsbehovet är. Tack vare reglerbarheten är det enklare att 

upprätthålla balans mellan till- och frånluften vilket ger upphov till bättre kontroll av inneklimatet 

(Adalberth & Wahlström, 2007). En nackdel med FTX-systemen är att det drar relativt mycket 

elenergi till fläktarna för att klara den tryckstegring som erfordras genom systemets alla delar. Vidare 

är det också platskrävande och kräver en del underhåll för att fungera korrekt (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). 

Kravet för att tillgodose ventilationsbehovet i bostäder är vid personnärvaro ett uteluftsflöde på 

minst 0,35 l/s, m2 (Boverket, 2015a). I lokalbyggnader krävs förutom ovanstående krav dessutom ett 

tillskott av uteluftsflöde på 7 l/s och person (Arbetsmiljöverket, 2013). Luftflödena i ett system 

Figur 1: Luftflödenas benämning beroende på var i 
ventilationssystemet luften befinner sig (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010) 
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minskar ofta med åldern på grund av att kanaler och komponenter beläggs med fett och damm. För 

att se till att befintliga och nybyggda ventilationssystem fortfarande klarar av att tillfredsställa 

behovet infördes på 1990-talet obligatorisk ventilationskontroll, kallat OVK. Kontrollen sker med 

jämna intervall beroende på byggnadstyp och ventilationssystem (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Ventilationen kan antingen vara omblandande eller deplacerande i en byggnad. Vid omblandande 

ventilation blåses tilluften in med relativt hög hastighet och blandas väl med luften i rummet. Det 

medför att koncentrationen av föroreningar fördelar sig jämnt och temperaturvariationerna blir låga 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Omblandande ventilation lämpar sig för både uppvärmning och 

kylning men för att få effektivast omblandning bör tilluften vara något undertempererad (Forslund & 

Forslund, 2012). Vid deplacerande ventilation sker ingen omblandning. Tilluften tillförs då i golvnivå 

och rinner ut över golvet för att sedan stiga när den blir uppvärmd av människor eller värmealstrande 

apparater. För att det ska vara möjligt måste tilluften vara undertempererad, varför deplacerande 

ventilation inte kan användas för uppvärmning (Warfvinge & Dahlblom, 2010). För reglering av 

ventilationssystem se avsnitt 3.4.3. 

3.2.3 Komfortkyla 

System för kyla används mestadels i lokalbyggnader framför bostäder. Dels för att värmeöverskotten 

från människor, apparater och belysning är större och acceptansen för övertemperaturer i bostäder 

är högre. I första hand bör det göras åtgärder för att under sommaren minimera de interna 

värmetillskotten3, exempelvis genom användning av solskydd eller apparater som alstrar mindre 

värme (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Räcker inte åtgärderna till erfordras ett tekniskt system för att 

kyla byggnaden. Då används antingen ett luftsystem eller ett vattenburet system för att föra bort 

värmen inomhus. Luftsystemet kan forsla bort måttliga mängder värme och får då dubbel funktion, 

både att ventilera och kyla byggnaden. För vattenburna system förs värmen ofta bort via kylbafflar 

eller kylpaneler. Det finns olika tekniska lösningar för att producera kyla, där några exempel är 

fjärrkyla, frikyla eller genom en kylmaskin (Abel & Elmroth, 2012). 

Under sommartid kan ventilationen också användas för att generera nattkyla. Då förs relativt sval 

uteluft in genom kanalsystemen under natten för att kyla ner byggnaden. Inomhustemperaturen 

ökar sedan inte under dagen i samma takt tack vare byggnadens termiska tröghet. Eleffekten för att 

driva fläktarna kan ses som marginell jämfört med den kyleffekt som alternativt skulle erfordras för 

att kyla byggnaden (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Komfortkylan brukar dimensioneras efter en högsta tillåten temperaturgräns inomhus. En del 

myndigheter har krav på temperaturen inomhus. Enligt Socialstyrelsen bör inte den operativa 

temperaturen varaktigt överstiga 26°C (Socialstyrelsen, 2005) och enligt Arbetsmiljöverket bör 

inneklimatet undersökas närmare om lufttemperaturen överstiger 26°C (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Ett vanligt sätt att dimensionera efter har annars varit att inte låta inomhustemperaturen överstiga 

25°C under 10 % av arbetstiden i juli månad, enligt P25-kravet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). För 

reglering av kyla se avsnitt 3.4.4. 

  

                                                           
3 Se avsnitt 3.2.5 
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3.2.4 Tidskonstant 

Tidskonstanten för en byggnad kan ses som ett mått på värmetrögheten genom dess klimatskal. 

Synonymt brukar tidskonstanten också kallas för lätt eller tung stomme, ju mindre tidskonstant desto 

lättare stomme och vice versa. Begreppet lätt eller tung stomme har sin grund i att densiteten på 

materialet till stor del hänger ihop med dess förmåga att lagra värme. Vid ett väderomslag påverkas 

innetemperaturen snabbt i ett hus med lätt stomme, om stommen är tung reagerar byggnaden desto 

långsammare. Tidskonstanten representerar den tid det tar för innetemperaturen att uppnå en 

förändring på 63 % av en momentan temperaturförändring utomhus, förutsatt att ingen värme eller 

kyla tillförs inomhus, se Figur 2. Tidskonstanten för träregelhus kan normalt ligga mellan 1 och 2 

dygn, för byggnader med tyngre stomme ligger den ofta på minst 4 dygn (Boverket, 2012). För hus 

med bjälklag, platta och innerväggar i betong kan tidskonstanten bli upptill 3 veckor (Lunds 

Universitet, 2011). Tidskonstanten är också en viktig parameter vid framtagning av den 

dimensionerande vinterutetemperaturen, kallad DVUT (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.2.5 Interna värmetillskott 

De Interna värmetillskotten är viktiga att ta hänsyn till vid dimensionering av en byggnads 

värmebehov. Med interna värmetillskott menas den värme som avges från människor, elektriska 

apparater och belysning. Den värme som människan avger via konvektion och strålning leder till en 

direkt uppvärmning av inneluften och därmed högre temperatur. Människan avger också vattenånga 

via utandningsluften och svett som kan leda till en temperaturökning. Det är extra viktigt att minska 

de interna värmetillskotten om kylbehov finns under större delen av året för att undvika höga 

driftskostnader (Svensk innemiljö, 2009). Värmen brukar benämnas som gratisvärme när den 

kommer från apparater vars huvudsyfte är annat än till uppvärmning. Även solinstrålning kan 

kategoriseras som ett internt värmetillskott. Under dagen kan solinstrålningen mot en vertikal yta 

uppgå till drygt 750 W/m2. De interna värmetillskotten i olika typer av byggnader varierar, se Tabell 1 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

  

Figur 2: Visar hur inomhustemperaturen förändras vid 
momentan förändring av utetemperaturen, tidskonstanten har 
beteckningen τb (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
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Tabell 1: Exempel på överslagsvörde för  internt värmetillskott i olika typer  
av byggnader (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

 

 

 

3.2.6 Balanstemperatur 

Balanstemperatur, även kallad gränstemperatur är den temperatur som värmesystemet värmer upp 

till i en byggnad. Differensen mellan inomhustemperaturen och balanstemperaturen erhålls av de 

interna värmetillskotten. Förutom de interna värmetillskotten beror balanstemperaturen på 

ventilationssätt samt klimatskalets isolering och täthet. I äldre bostadshus brukar 

balanstemperaturen vara cirka 17 °C medan den i välisolerade, energieffektiva hus ofta underskrider 

5 °C. Gällande lokalbyggnader är den inte lätt att fastställa på grund av att den starkt varierar med 

verksamheten (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.3 Jämförelse av energianvändning 
Ett problem som uppstår när en byggnads energianvändning ska jämföras mellan olika år beror på 

det skiftande utomhusklimatet. Då medeltemperaturen varierar mellan olika år krävs det korrigering 

av energianvändningen för att göra jämförelsen klimatoberoende (Forslund & Forslund, 2012). Det 

finns i huvudsak två metoder som används för att jämföra energianvändning, vilka presenteras 

nedan. 

3.3.1 Graddagsmetoden 

Metoden innebär att graddagarna för aktuellt år divideras med antal graddagar för ett normalår och 

därefter divideras aktuell energianvändning med graddagskvoten, vilket ger en normalårskorrigering. 

Antalet graddagar beräknas genom att summera skillnaden mellan balanstemperaturen och 

medeltemperaturen för årets alla dygn (Schulz, 2003). SMHI, som tillhandahåller graddagar för olika 

orter i Sverige, har valt att ansätta balanstemperaturen till 17 °C (SMHI, 2015b). SMHIs normalår 

baseras från och med 2015 på en 30-årsperiod mellan åren 1981 – 2010 (SMHI, 2014). 

Graddagsmetoden tillämpas endast på den del av energianvändningen som är temperaturberoende, 

vilket inte innefattar tappvarmvatten och varmvattencirkulation (Schulz, 2003). 

SMHI Energi-index är en variant på graddagsmetoden som förutom utetemperatur även tar hänsyn 

till sol- och vindpåverkan. Den ekvivalenta graddagssumman beräknas då utifrån en vald typbyggnad 

där även byggnadens läge, klimatskal och installationssystem tas i beaktning (Schulz, 2003). 

Ett problem med graddagsmetoden är om årsmedeltemperaturen och gränstemperaturen ligger nära 

varandra. För att illustrera hur felmarginalen växer ges här ett exempel. Anta att januari månad har 

600 graddagar under normalåret och 500 graddagar under aktuellt år, båda vid en gränstemperatur 

på 17°C. Det betyder då att byggnaden skulle använda 120 % mer energi under normalåret. Antas 

gränstemperaturen istället vara 5°C, som kunde gälla för effektivare byggnader, ger det en 

korrigeringsfaktor på 178 %. För att graddagsmetoden ska ge ett mer korrekt resultat behöver det 

därför finnas normalårsgraddagar och graddagar för flera gränstemperaturer (Lundberg, 2012). 

Verksamhet Personvärme 
(W/m2 Atemp) 

Belysning 
(W/m2 Atemp) 

Elapparater 
(W/m2 Atemp) 

Bostäder 1,5 4 3 
Förskola 6 8 2 
Kontor 4 8 10 
Skolor 12 10 6 
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3.3.2 Energisignatur 

För att på ett tydligt vis presentera energiåtgången i en byggnad kan en energisignatur användas. 

Effekten som går åt för att upprätthålla inomhustemperaturen plottas då mot utetemperaturen. Det 

råder ett rätlinjigt förhållande mellan storheterna då värme eller kyla behöver tillföras. Lutningen på 

linjen under uppvärmningssäsongen är ett mått på hur stor förlustfaktorn är för transmissions- och 

ventilationsförlusterna. Då linjen inte har någon lutning alls åtgår endast energi till uppvärmning av 

varmvatten, som kan ses som en konstant grundlast i diagrammet oavsett utetemperatur. 

Korsningen mellan linjerna representerar balanstemperaturen för byggnaden. Energisignaturen 

skapas genom att mätning av energin sker vid jämna intervall. På grund av värmetrögheten i 

byggnaden är det viktigt att intervallen inte är för korta. Mätningspunkterna skulle då variera kraftigt 

vilket innebär att ett rätlinjigt förhållande inte skulle visas. Därför förespråkas längre intervaller som 

dygns- eller veckomedelvärden. I lokalbyggnader är det sistnämnda att föredra eftersom 

energibehovet varierar mellan helg och vardag (Forslund & Forslund, 2012). 

Beroende på vilka åtgärder som görs för energieffektivisering i en byggnad ändras energisignaturens 

karakteristik. Linjen får en flackare lutning och lägre balanstemperatur om effektiviseringsåtgärder 

görs som vidrör byggnadens klimatskal eller ventilationssystem. Sänks inomhustemperaturen eller 

åtgärder görs för effektivare värmereglering parallellförskjuts kurvan. Om byte sker till effektivare 

värmekälla, som exempelvis skifte till panna med högre verkningsgrad får linjen flackare lutning utan 

att balanstemperaturen sänks (Schulz, 2003), se Figur 3. 

Energisignaturen kan även användas för normalårskorrigering om tillgång finns till normalårets 

månadstemperaturer. Temperaturerna används sedan för att i diagrammet se vilket effektbehov det 

motsvarar för respektive månad. Multipliceras sedan effektbehovet med månadens alla timmar fås 

energibehovet för respektive månad. Om de sedan summeras erhålls den klimatkorrigerade 

användningen för året (Forslund & Forslund, 2012). 

3.4 Styr- och reglersystem 
En byggnad ska enligt Boverkets byggregler ha ett fungerande styr- och reglersystem för att 

upprätthålla termisk komfort och bra energieffektivitet gällande värme-, kyl- och ventilationssystem 

(Boverket, 2015a). Styrning är ett öppet system där god kännedom krävs om det som ska styras samt 

störningar som kan påverka. Inom installationstekniken används styrning ofta vid tidskörning av olika 

system. Exempelvis vid nedsättning av inomhustemperaturen under helger eller drifttidsstyrning av 

ventilationssystem (Forslund & Forslund, 2012). Reglering är ett slutet system, vilket innebär att 

återkoppling sker av den reglerade storheten. Storleken på styrsignalen beror på reglerfelet som är 

Figur 3: Energisignaturens förändring vid olika energieffektiviseringsåtgärder. Den vänstra visar byggnadstekniska åtgärder, 
den mittersta sänkning av inomhustemperatur eller effektivare värmereglering och den högra byte till effektivare 
värmekälla (Schulz, 2003). 



14 
 

skillnaden mellan det inställda värdet, kallat börvärdet och det faktiska värdet, kallat ärvärdet. 

Tekniken används inom installationstekniken vid reglering av inomhustemperaturen. I det fallet 

består reglersystemet av tre centrala delar, vilka är temperaturgivare, klimatregulator och styrdon 

för temperaturreglering (Forslund & Forslund, 2012).  

3.4.1 Reglerprinciper 

Det finns olika typer av reglerprinciper för temperaturreglering. Den enklaste formen är 

tvålägesreglering där principen bygger på att temperaturen får variera inom ett visst intervall. När 

temperaturen når sin undre gräns slås värmen på och när den når sin övre gräns slås värmen av. 

Metoden ger upphov till svängningar i temperatur och kan även medföra slitage av styrutrustning, 

vilket gör metoden omöjlig i många fall (Thomas, 2013). Proportionell reglering, kallad P-reglering 

innebär att det finns ett proportionellt förhållande mellan reglerfelet och storleken på avgiven 

värmeeffekt. En nackdel med metoden är att det erhålls ett kvarstående fel, vilket innebär att 

börvärdet och ärvärdet aldrig blir desamma (Ruud, 2003). En alternativ princip är PI-reglering. PI står 

för proportionellt integrerande och med metoden erhålls inget kvarstående fel, dock arbetar den 

något långsammare än P-reglering. Även PID-reglering förekommer men är ovanligare än både P- och 

PI-reglering inom installationsteknik. PID står för proportionellt, integrerande, deriverande och har 

fördelen att den verkar både snabbt och kan eliminera kvarstående fel. Den är mer avancerad än 

övriga reglerprinciper vilket gör att den endast används där det ställs höga krav på regleringen. Ett 

exempel är vid reglering av tappvarmvattentemperatur på grund av risken för legionella (Forslund & 

Forslund, 2012). 

3.4.2 Reglering av värmesystem 

Värmedistributionssystemet består oftast av vattenburna radiatorer i flerbostadshus och lokaler 

(Adalberth & Wahlström, 2007). Avgiven effekt från radiatorerna kan då styras på två sätt. Antingen 

genom att framledningstemperaturen ändras av exempelvis shuntning eller att flödet genom dem 

ändras genom exempelvis termostatventiler (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Ofta styrs 

framledningstemperaturen centralt i en byggnad efter inne- eller utetemperaturen och sedan sker 

detaljreglering genom termostatventilerna som momentant ändrar vattenflödet genom radiatorerna 

(Abel & Elmroth, 2012). 

Det finns olika reglerstrategier att tillämpa för att styra temperaturen i en byggnad. Den 

konventionella metoden har varit att styra framledningstemperaturen centralt i systemet efter 

utetemperaturen, kallad framkopplad reglering (Ruud, 2003). Då används en reglerkurva som väljs 

efter effektbehovet i byggnaden, se Figur 4. Reglerkurvorna är krökta eftersom värmeavgivningen 

från en radiator inte ökar linjärt med temperaturen på den (Abel & Elmroth, 2012). En nackdel med 

att använda utetemperaturen som referens är att systemet inte tar hänsyn till interna värmetillskott, 

vilket kan leda till övertemperaturer inomhus. Även vid hastiga fall av utomhustemperaturen har 

strategin en nackdel. Då ökar systemet värmeeffekten inomhus men på grund av byggnadens 

värmetröghet tar det långt tid innan kylan hinner påverka, vilket också genererar övertemperaturer 

(Åslund, 2010). På grund av problemen kompletteras därför systemet ofta med maxbegränsande 

termostatventiler på radiatorerna. De ser till att flödet genom radiatorerna begränsas vid 

övertemperaturer vilket gör det möjligt att bättre ta tillvara på värmeöverskott i byggnaden (Ruud, 

2003). En fördel med framkopplad reglering är att den vid oaktsam vädring inte ökar värmetillförseln 

i byggnaden (Ruud, 2003). 
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Ett alternativ till framkopplad reglering är återkopplad reglering. Då styrs framledningstemperaturen 

istället med inomhustemperaturen som referens vilket gör det möjligt att bättre ta tillvara på interna 

värmetillskott. Regleringen ger därmed upphov till en ökad termisk komfort men har nackdelen att 

den är mer känslig för oaktsamt vädrande. Metoden är vanligast förekommande i mindre byggnader 

med öppen planlösning (Adalberth & Wahlström, 2007). 

Flödet genereras av pumpen och regleras via termostatventiler vid varje radiator. I många befintliga 

värmesystem körs pumpen på maxvarvtal under uppvärmningssäsongen trots att radiatorernas 

termostatventiler stryper flödet genom dem vid minskat värmebehov. Tryckförlusterna i systemet 

ökar då ventilerna stryper flödet och pumpens elanvändning blir onödigt stor. Med hjälp av en 

frekvensomformare kan pumpens varvtal regleras och därmed minska elanvändningen avsevärt. 

Pumpen varvar då ner när trycket i systemet vill öka (Forslund & Forslund, 2012). 

3.4.3 Reglering av ventilationssystem 

För ventilationssystem är två temperaturregleringsprinciper vanligast förekommande, konstant 

tilluftstemperaturreglering och konstant rumstemperaturreglering. Den förstnämnda innebär att 

tilluften blåses in i rummen med en konstant temperatur oavsett rumstemperatur. 

Tilluftstemperaturen sätts till önskat värde och avstäms av en temperaturgivare i tilluftskanalen. 

Regulatorn kontrollerar sedan att värdet uppnås genom att skicka signaler till värme- eller 

kylbatteriet. Vid konstant rumstemperaturreglering mäts temperaturen oftast i frånluftskanalen för 

att få ett bra medelvärde på rumsluften som aggregatet betjänar. Regulatorn styr då värme- och 

kylbatteri för att uppnå inställt värde på rumsluften. Ofta kompletteras reglersystemet med en 

temperaturgivare även i tilluftskanalen. Det görs för att kontrollera att tilluftstemperaturen inte 

blåses in för kall, vilket motverkar dragrisk i rummet (Forslund & Forslund, 2012). En fördel med att 

reglera inomhustemperaturen med hjälp av ventilationssystemet är att rumstemperaturen påverkas 

snabbare än med exempelvis vattenburna radiatorer (Abel & Elmroth, 2012). Ett tredje sätt att 

reglera tilluftstemperaturen på är att använda utekompenserad tilluftsreglering. Likt framkopplad 

reglering för radiatorer används en kurva där tilluftstemperaturen varierar efter 

utomhustemperaturen. Vid kallare utetemperatur blåses varmare luft in i rummen och vice versa 

(Genheden, 2016). 

Beroende på om ventilationssystemen kan flödesregleras kategoriseras de i CAV- eller VAV-system. 

CAV står för Constant Air Volume och innebär att till- och frånluftsflödena är konstanta under 

drifttiden, alltså saknas möjligheter till flödesreglering (Warfvinge & Dahlblom, 2010). VAV står för 

Variable Air Volume och innebär att ventilationen kan styras efter behovet. Vid liten 

personbelastning i ett rum ventileras det därmed minimalt, vilket gör att energi kan sparas både i 

Figur 4: Reglerkurva för framkopplad reglering (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010). 
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form av elenergi till fläktarna och genom minskade ventilationsförluster (Forslund & Forslund, 2012). 

VAV-systemet kan styras med hjälp av tryckgivare i kanalerna och koldioxid- eller närvarogivare på 

rumsnivå. Ventilationsaggregatet eller motordrivna spjäll reglerar sedan luftflödet beroende på 

signalerna från givarna. Systemet används mestadels i lokaler på grund av att personbelastningen där 

varierar. Används VAV-systemet för kylning dimensioneras systemet efter kylbehovet som erfordras 

sommartid, då brukar tilluftstemperaturen ofta vara 15 °C (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.4.4 Reglering av kylsystem 

Används ett luftburet kylsystem regleras det enligt föregående avsnitt 3.4.3. Om vattenburna 

kylbafflar eller kylpaneler används regleras de på rumsnivå oftast med tvålägesreglering. Kylsystemet 

sätts då igång om inomhustemperaturen uppnår inställt värde för start och vice versa. 

Framledningstemperaturen skall helst inte understiga 13 °C på grund av risken för kondensutfällning 

på panelen eller baffeln. Om systemet är fjärrkyleanslutet bör returtemperaturen överstiga 17 °C, 

enligt fjärrkylebolagens krav (Swegon, 2007). 

3.5 Fastighetsautomation 
Vid traditionell styr- och reglerteknik arbetar varje system enskilt utan att ha någon kommunikation 

med övriga system. Det betyder att värme-, kyl- och ventilationssystemet jobbar oberoende av 

varandra. Om ett fel upptäckts måste då en person fysiskt undersöka systemet för att ta reda på vart 

felet kan vara och därefter utföra rätt åtgärd. Med hjälp av fastighetsautomation kan 

installationssystem, el, belysning och säkerhetssystem samlas i ett centralt övergripande system för 

styrning, övervakning och reglering (Östgaard, 2015). Komplexiteten på fastighetsautomation 

varierar beroende på byggnadstyp, enligt följande uppdelning (Edblom, 2013): 

 Bostäder 

 Kontor och affärscentrum 

 Produktionsfastigheter 

 Specialfastigheter (Sjukhus, Museer, Fängelser med mera) 

Fastighetsautomation inom bostäder är den kategori där lägst krav ställs på driftsäkerhet och som 

oftast är minst komplexa och billigast att implementera. Fortsätt ner i listan och kraven på 

driftsäkerhet och komplexitet ökar, liksom kostnaden (Edblom, 2013). 

3.5.1 Historia 

Fastighetsautomation och styrsystem är inget nytt utan har funnits sedan 1970-talet. Tekniken 

användes till en början inom industrin för larm och övervakning. Systemet bestod av lampor som 

larmade genom att blinka om något fel skulle uppstå i processen. På den tiden var fortfarande 

övervakningen lokal, alltså att systemen övervakades från samma plats som dess funktion var. I och 

med uppkomsten av internet blev det på 1980-talet möjligt att skicka larmsignaler via modem 

(Esselin & Selimovic, 2015). 

Den snabba IT-utvecklingen som följde gjorde att det under 2000-talet fanns ett stort intresse för vad 

som kallas intelligenta byggnader. Fastigheterna skulle då styra sig själva automatiskt utan att 

manuellt behöva reglera systemen (Esselin & Selimovic, 2015). Det kunde exempelvis handla om att 

förbättra inomhusklimatet genom användning av behovsstyrd ventilation, eller att minska 

driftskostnaderna genom att sänka inomhustemperaturen under natten. Även belysningen skulle 

kunna styras automatiskt efter användarens önskemål (Styrkan, 2000). 
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3.5.2 Systemets uppbyggnad 

I avsnittet görs en genomgång av styrsystemets uppbyggnad och ingående komponenter. Beroende 

på vilka system som kopplas till styrsystemet krävs olika hårdvara. 

Systemet kan delas in i tre nivåer, se Figur 5 (Gustafsson, 2013): 

1. Informationsnivå 

2. Automationsnivå 

3. Fältnivå 

Ifrån informationsnivån, som är den översta nivån, styrs och övervakas alla de tekniska 

installationerna i den eller de fastigheter som ingår i systemet. Här samlas informationen in från alla 

system och bearbetas. Det kan handla om att presentera tidigare energianvändning och driftdata 

eller meddela om fel och larm. Det är också härifrån driften sköts när det kommer till 

börvärdesändringar samt start och stopp av maskiner. Antingen görs det manuellt i gränssnittet eller 

automatiskt med hjälp av programvara som optimerar energianvändningen efter givna parametrar 

(Gustafsson, 2013). Möjligheten till nätuppkoppling och fjärrstyrning ger stora fördelar för 

fastighetsägare och fastighetsskötare som har flera fastigheter i sitt bestånd. På glesbygden görs 

störst besparingar, då avstånden kan vara stora mellan fastigheterna (Marckert, 2012). 

Informationen som samlas in från de tekniska systemen måste lagras på någon plats för vidare 

bearbetning. Det kan göras genom att lagra datan lokalt på en server direkt ansluten till byggnaden, 

alternativt kan datan lagras i en molntjänst. Det betyder att informationen sparas på en server som 

befinner sig någon helt annanstans än där systemet är installerat. Kommunikationen sker då via 

internet och förutom att öka tillgängligheten kan det också minska investeringskostnaderna för 

fastighetsägaren. Gemensamt för de båda är att informationen finns tillgänglig via ett gränssnitt, 

antingen genom servern eller på en webbplats (Hård, 2014). 

Under automationsnivån är det drifttekniken i de mekaniska och elektriska anläggningarna som 

övervakas och regleras, vilket innefattar bland annat DUC4. I de flesta fall är driften under 

automationsnivån självständig, vilket betyder att systemen kan vara i drift även om fel uppstår under 

informationsnivån, baserat på tidigare inställda värden. Eventuella optimeringsfunktioner, som 

exempelvis samkörning av värme- och kylsystem kommer dock inte att kunna påverka driften. 

Komponenterna är ofta placerade i apparatskåp med möjlighet att lokalt manövreras (Gustafsson, 

2013). 

Fältnivån innefattar den utrustning som används för att mäta, detektera och styra de drifttekniska 

systemen. Mätning görs med givare som samlar in information om till exempel temperatur, fukthalt, 

koldioxidhalt och tryck. Manövrering sker via ställdon som styr exempelvis effekten till pumpar och 

fläktar eller flöden via spjäll och ventiler. Under fältnivån finns även styrningen för individuell rums- 

eller zonreglering (Gustafsson, 2013). 

                                                           
4 Står för datorundercentral, se avsnitt 3.5.3 
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Figur 5: Grafisk presentation av systemets uppbyggnad. Bild ritad med utgångspunkt från figur på s. 11 i (Gustafsson, 2013). 

3.5.3 Hårdvara 

Styr- och övervakningssystemet kommunicerar med underliggande system genom en 

datorhuvudcentral, betecknas DHC, vilken fungerar som en samlingscentral för all information. Till 

den ansluts en eller flera datorundercentraler, betecknas DUC, som i sin tur är kopplade till de olika 

delsystemen (VVS Special, 1983). Som tidigare nämnts kan informationen lagras lokalt på en 

webbserver eller i en molntjänst. DUC kan också betecknas som DDC, vilket står för Direct Digital 

Controller (E-matic, 2016). En DUC är en styrenhet med ett antal in- och utgångar för kommunikation 

med givare, ställdon och eventuellt styr- och övervakningssystem. Den innehåller också en 

mikroprocessor för utförning av logiska operationer i syfte att exempelvis styra shunten i en 

undercentral. Mikroprocessorn möjliggör att de tekniska systemen i byggnaden kan fortsätta att 

fungera även om kommunikationen till överordnat styr- och övervakningssystem förloras. En DUC är 

oftast placerad i apparatskåpen och kategoriseras då under automationsnivån (CIBSE, 2009). I de fall 

som komponenterna använder olika kommunikationsprotokoll5 för att skicka data mellan varandra 

kan en gateway användas. Den gör det möjligt att koppla samman olika typer av nätverk (Persson & 

Holmberg, 2016). 

3.5.4 Mjukvara 

HMI (Human Machine Interface) är benämningen för gränssnitt mellan människa och maskin. Genom 

gränssnittet är det möjligt för användaren att få tillgång till information från de olika systemen i 

                                                           
5 Se avsnitt 3.5.5 
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byggnaden. I gränssnittet presenteras informationen och det är också här som olika värden kan 

ändras. Gränssnittet är uppbyggt av programvara som finns installerad på en DHC eller DUC, 

alternativt gjorts tillgänglig genom en molntjänst. Tidigare var mjukvaran installerad på en fysisk 

panel men tack vare internet kan gränssnittet även kontrolleras från datorer, surfplattor och 

mobiltelefoner. Det finns idag flera olika mjukvaror för HMI från olika företag. De kan vara specifikt 

utvecklade för ett varumärke och dess hårdvara medan andra gränssnitt är mer öppna (Cenito, 

2016a). Ett öppet gränssnitt innebär att vem som helst får använda det i sina produkter utan krav på 

betalning och begränsningar (MSB, 2014). 

SCADA står för Supervisory Control And Data Acquisition och är ett system som används inom 

automation för styrning och övervakning. Det har använts sedan 1960-talet, då främst inom 

industriautomation för stora industrier och produktionsanläggningar. I gränssnittet kan 

driftoperatören styra en eller flera anläggningar via kontrollsystemets PLC, vilket står för 

Programmable Logic Controller (Cenito, 2016a). En PLC har samma typ av hårdvara som en DUC men 

används främst i industriella processer (E-matic, 2016). Idag har utvecklingen lett till att SCADA även 

kan användas inom fastighetsautomation och smarta hem (Cenito, 2016b). Alla byggnader i en 

fastighetsägares bestånd kan samlas i SCADA för övervakning- och styrning. För en byggnad skapar 

gränssnittet en överblickbar vy över installationssystemen med hjälp av exempelvis flödesbilder och 

geografisk upplysning. En visuell bild erhålls över energianvändningen för de olika systemen, vilket 

möjliggör större kontroll. Förbättringsåtgärder kan sedan göras eftersom det då framgår om 

energianvändningen är för hög. Vissa åtgärder kan göras direkt i gränssnittet som exempelvis ändring 

av börvärde, medan andra förbättringar som exempelvis injustering av värmesystem behöver göras 

på plats. Installationssystemens energianvändning kan visas i realtid och larmfunktioner kan sättas in 

om den blir för hög eller om något system går sönder. Historiska värden från energianvändningen 

kan också visas i form av grafer. Även drifttider kan sättas för de olika systemen i gränssnittet (KTC, 

2013d) (Cenito, 2016b). 

3.5.5 Kommunikationsprotokoll 

För att information ska kunna skickas mellan nivåerna och de installerade komponenterna används 

kommunikationsprotokoll, eller fältbuss som det också heter. Det kan ses som ett slags regelverk för 

hur komponenterna ska svara varandra när data skickas mellan dem. Det finns flera olika typer av 

protokoll som kan vara antingen öppna eller stängda (Gustafsson, 2013). Ett öppet protokoll betyder 

att tillverkare får implementera det i sina produkter utan att betala licensavgifter. Då kan flera 

enheter av olika fabrikat kommunicera med varandra. Några exempel på öppna 

kommunikationsprotokoll är: 

 M-bus 

Meter-bus, som det egentligen heter, är ett standardiserat protokoll för fjärravläsning av 

främst mätare men även av sensorer och ställdon. Kommunikationen sker antingen 

trådbundet eller trådlöst. Trådbunden överföring sker via en tvåtrådig kabel där enheterna 

som ska läsas av ansluts seriellt med varandra till en central anslutningspunkt. Trådlös 

överföring sker med radiosignal på frekvensbandet 868 MHz, vilket ger en bra balans mellan 

datahastighet och räckvidd (Infometric, 2016). 

 Modbus 

Utvecklades 1979 av Modicon för användning i företagets egenutvecklade PLC. Idag är det 

ett standardprotokoll inom industrin och används för att överföra information trådbundet 
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mellan elektroniska enheter, antingen seriellt eller via Ethernet. Protokollet är uppbyggt 

efter en master/slav-princip. Mastern är huvudenheten och till den kan upp till 247 

slavenheter anslutas, för både avläsning och skrivning av information. Protokollet används 

främst för att överföra signaler från instrument- och kontrollenheter tillbaka till en 

huvudcentral (Simply Modbus, 2015).  

 KNX 

KNX bygger på över 20 års erfarenhet från sammanslagningen av de tidigare protokollen EIB, 

EHS och BatiBUS. Det är ett ISO-standardiserat protokoll för styrning och övervakning vid 

hem- och fastighetsautomation. Utöver värme-, ventilations- och kylsystem kan KNX 

användas för att styra och övervaka belysning, solavskärmning, säkerhetssystem, vitvaror och 

audio/video (KNX, 2015b). Kommunikationen kan antingen ske trådbundet via partvinnad 

kabel, strömkablar, IP/Ethernet eller också trådlöst via radiovågor på frekvensbandet 868 

MHz (KNX, 2015a).  

 BACnet 

BACnet, kort för Building Automation Control Network, började utvecklas 1987 för 

användning inom fastighetsautomation och nätstyrning. Protokollet är en ANSI- och ISO-

standard för sammankoppling av enheter i en byggnad. Det är framtaget för att användas 

med flera olika typer av system: brandskydd, säkerhetssystem, belysning, hissar och även 

värme-, ventilations- och kylsystem. Överföring av information sker via IP/Ethernet, 

partvinnad kabel eller telefonlina (BACnet, 2014). 

3.5.6 Reglerande funktioner 

Nedan beskrivs ett par av de funktioner som kan erhållas med hjälp av fastighetsautomation. Det kan 

vara funktioner vars syfte är att minska energianvändningen men också för att höja komforten 

inomhus. 

3.5.6.1 Prognosstyrning 

Som nämnts tidigare är den vanligaste metoden för att reglera värmetillförseln till en byggnad att 

använda utetemperaturen som referens. Det betyder att värmesystemets framledningstemperatur 

anpassas efter rådande utetemperatur för att tillgodose värmebehovet. I en byggnads stomme kan 

energi lagras och beroende på typ av byggnad är dess värmetröghet högre eller lägre. Det är 

värmelagringskapaciteten som utnyttjas vid prognosstyrning för att minska energianvändningen och 

skapa ett jämnare inomhusklimat. Genom att använda information från väderprognoser med 

kommande utetemperatur, solpåverkan och vindförhållanden kan byggnadens värmebehov 

bestämmas i förväg. Ett exempel är om det är kallt på natten men att det nästkommande dag ska bli 

varmt. Då kan värmesystemets effekt minskas flera timmar innan temperaturen ändras och istället 

värms byggnaden från värmen som ackumulerats i stommen. I traditionella reglersystem utan 

prognosstyrning hade värmesystemet sänkt värmetillförseln först när det blivit varmt, vilket kan 

medföra höga temperaturer inomhus (Adalberth & Wahlström, 2007). Prognosstyrning ger inte lika 

hög energibesparing året runt och det är svårt att fastställa när det fungerar som bäst. Det finns dock 

exempel på att stora besparingar kan uppnås under våren då utetemperaturen varierar kraftigt. Hur 

stor besparing som kan härledas till prognosstyrningen kan också i vissa fall vara svår att påvisa. Om 

reglerutrustning byts ut i samband med installation av prognosstyrning kan energibesparingen bero 

på en mer effektiv reglering av värmesystemen (Forslund & Forslund, 2012). 
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SMHI har tillhandahållit en tjänst för prognosstyrning sedan mitten av 1990-talet (ERAB, 2016b). 

Institutet har utvecklat en beräkningsmodell som tar hänsyn till utetemperatur, sol- och 

vindpåverkan samt byggnaden. Med hjälp av parametrarna genereras vad SMHI kallar en Ekvivalent 

temperatur6 som används i byggnadens styrsystem för att påverka framledningstemperaturen (ERAB, 

2016a). Väderprognoserna uppdateras två gånger per dygn och ger därmed information om 

byggnadens energibalans tolv timmar framåt. Enligt SMHI ger prognosstyrning upphov till 

energibesparingar på mellan 10-20 kWh/m2 och år. Kombineras prognosstyrning med 

inomhustemperaturgivare erhålls dessutom en jämnare inomhustemperatur. Tjänsten lämpar sig för 

tillfället för flerbostadshus och kontorslokaler (SMHI, 2015a). Det går också att abonnera på enbart 

väderdatan för användning i egna simuleringsberäkningar (SMHI, 2015c). 

Foreca är ett finskt väderinstitut som också tillhandahåller väderdata för egen prognosstyrning. 

Precis som hos SMHI kan information fås om utetemperatur, sol- och vindpåverkan. Beroende på 

abonnemangsnivå kan väderprognoser erhållas för tre, fem eller fjorton dagar framåt. I det dyrare 

abonnemanget kan det till exempel ingå uppgifter om molnighet och åskoväder. Foreca kan 

tillhandahålla lokala prognoser med en upplösning på 10x10 kilometer (Foreca, 2016).  

3.5.6.2 Effektbegränsning 

Det blir allt vanligare att fjärrvärmebolagen tillämpar en effekttaxa, en årskostnad för den maximalt 

uttagna effekten. Olika bolag tillämpar olika metoder för att beräkna den maximala effekten. 

Trollhättan Energi baserar effekttaxan på den högst uppmätta medeleffekten under ett dygn det 

senaste året (Trollhättan Energi, 2016). Göteborg Energi baserar den på genomsnittet av de tre 

högsta dygnsmedelvärdena från den senaste tolvmånadersperioden (Göteborg Energi, 2015). Andra 

utgår från de tre högsta månadsmedelvärdena det senaste året, vilket eliminerar nyttan med 

effektbegränsning (Johansson, 2016). Med en effekttaxa hoppas fjärrvärmebolagen att kunden ska 

minska energianvändningen när fjärrvärmebehovet är som störst. Då kan fjärrvärmebolagen 

begränsa användningen av dyr spetsvärme, från exempelvis olja och naturgas (Åslund, 2015).  

Effektbegränsning tillämpas med fördel i byggnader som utnyttjar fjärrvärme för både uppvärmning 

och varmvattengenerering. I ett flerbostadshus ökar varmvattenuttaget på morgonen när människor 

går upp, duschar och gör sig i ordning. Om effektbegränsning används måste i första hand 

varmvattenproduktionen prioriteras. Det görs genom att kortvarigt minska 

framledningstemperaturen till radiatorerna, vilket begränsar effekttopparna. Inomhustemperaturen 

påverkas oftast inte tack vare byggnadens värmetröghet (Åslund, 2015).  

Det maximala effektuttaget kan regleras efter olika principer. En princip är att en tidsperiod anges i 

styrsystemet där temperatursänkningen anges. Det kräver dock kunskap om vilka tider som 

effektuttaget är som störst. En annan princip är att mäta det momentana effektuttaget, antingen 

genom fjärrvärmebolagets mätare eller med hjälp av en lokal varmvattenmätare. Informationen 

skickas då till styrsystemet och om effektuttaget överstiger ett visst värde sänks radiatorernas 

framledningstemperatur. Det ger ett flexibelt system där styrsystemet reglerar efter verkliga 

effekttoppar (Åslund, 2015). 

                                                           
6 Observera att det Inte är samma som ekvivalent temperatur i avsnitt 3.1.1 
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3.5.6.3 Individuell mätning 

I samband med installation av nytt styrsystem i flerbostadshus implementeras ibland individuell 

mätning och debitering av varmvattenanvändning för varje lägenhet. En besparing kan då erhållas 

eftersom installationen som regel leder till en beteendeförändring hos de boende i lägenheterna. 

Vissa studier påvisar att användningen av varmvatten kan reduceras med upp till 35 % (Adalberth & 

Wahlström, 2007). Boverket har dock kommit fram till att det inte är kostnadseffektivt för 

fastighetsägare att implementera system för individuell mätning av varken tappvarmvatten, värme 

eller kyla (Boverket, 2015b).  
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4 Svensk marknadsöversikt 
I följande del görs en kartläggning av fyra stycken fastighetsautomationsföretag av varierande storlek 

på den svenska marknaden, eGain, KTC, CRF och Kabona. Respektive företags styrsystem presenteras 

där olika funktioner och vilka parametrar de reglerar efter förklaras. Även besparingspotentialen 

undersöks för styrsystemen. 

Fastighetsautomation är en växande bransch och det är svårt att sia om hur många företag som är 

verksamma inom området. I Branschorganisationen Svensk Automation är 18 stycken företag 

medlemmar vars verksamhet kan kopplas till fastighetsautomation (Svensk automation, 2016). 

Internetsökningar har dock visat att det finns många fler företag inom gebitet. På grund av att 

verksamhetsområdet expanderar och att en del företags arbete ligger i gråzonen för 

fastighetsautomation är exakta antalet svårbestämt. De undersökta företagen är valda för att de 

anses utgöra ett bra tvärsnitt över marknaden idag. Företagens arbetssätt och huvudsakliga kunder 

skiljer en del vilket gör dem intressanta eftersom en större överblick då erhålls. 

4.1 eGain 
eGain bildades 2002 och började leverera de första systemen med eGain forecasting™ år 2003. 

Antalet anställda uppgår idag till 45 – 50 personer, varav 15 personer arbetar utanför Sverige. 

Huvudkontoret ligger i Kungsbacka men i Sverige finns det också kontor i Borås, Stockholm och 

Malmö. 2007 etablerades eGain i Finland och Estland och 2010 tillkom även Danmark och Polen 

(eGain, 2016a). Den årliga omsättningen för eGain uppgick 2015 till ungefär 65 miljoner kronor. Idag 

är de verksamma i 13 länder genom dotterbolag, franchiseföretag och samarbetspartners. Företaget 

tillhandahåller en tjänst för att spara energi genom värmestyrning och har valt att rikta in sig på 

flerbostadshus med en bostadsyta på minst 2000 m2.  I tjänsten ingår även analys och uppföljning av 

energianvändningen (Johansson, 2016).  

4.1.1 eGain forecasting 

Företagets produkt heter eGain forecasting™ och är en tjänst för prognosstyrning. eGain 

forecasting™ går att installera i både befintliga byggnader och vid nybyggnation. Systemet är endast 

till för styrning av byggnadens värmesystem men kan indirekt påverka ventilationen, exempelvis vid 

användning av värmebatteri. eGains system styr totalt cirka 260 000 lägenheter och har installerats i 

omkring 4500 fastigheter. Omräknat till bostadsyta motsvarar det en area på 16 miljoner m2 

(Johansson, 2016).  

En prognosmottagare, som ersätter den traditionella utomhusgivaren, kopplas till fastighetens 

undercentral. Genom att skicka en korrigerad temperatur kan den påverka värmesystemets 

framledningstemperatur. Det finns en intrimningsperiod då det gamla styrsystemet fasas ut till 

förmån för det nya. Prognosmottagaren får informationen från eGains servrar över det mobila nätet. 

eGain använder en molntjänst för beräkningar och lagring av data. Molntjänsten gör att 

installationskostnaderna blir låga då ingen hårdvara i undercentralen behöver programmeras. 

Systemet kan appliceras på alla undercentraler som styr efter utetemperatur, oavsett fabrikat. 

(Johansson, 2016).  

En egenutvecklad simuleringsmodell tar hänsyn till byggnadens fysiska egenskaper och det 

kommande vädret. Energiexperter från eGain tar i samråd med kund fram uppgifter om byggnadens 

värmetröghet, installationssystem, fönstertyp och geografiska placering. Därefter simulerar 
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programmet hur mycket vädret påverkar byggnadens värmebehov och ett förväntat effektbehov 

erhålls. Effektbehovet bestämmer sedan vilken temperatur prognosmottagaren ska skicka till 

undercentralen. Anton Johansson, byggnadsfysiker och kvalitetsansvarig på eGain, ger som exempel 

att om utetemperaturen är 5 °C och det är soligt kan prognosmottagaren lura undercentralen att det 

är 7 °C för att sänka framledningstemperaturen och därmed effekten (Johansson, 2016).  

Väderprognoserna hämtas från Foreca varje natt och simuleringsprogrammet tar fram korrigerade 

temperaturer för fem dagar i taget. Simuleringen görs varje dygn vilket ger ett redundant system. Om 

Forecas vädertjänst inte fungerar kan prognosmottagaren ändå styra efter vädret fem dagar framåt. 

Skulle prognosmottagaren helt sluta fungera styr undercentralen istället efter rådande 

utetemperatur (Johansson, 2016).  

Värmesystemet kan styras efter drifttider som kan bestämmas ner på timnivå. Anton Johansson gav 

som exempel att hyresgäster som under hösten tycker det är kallt på morgonen lägger handen på 

radiatorn för att känna om det är varmt. Vad en fastighetsägare då kan göra är att höja 

framledningstemperaturen en kort stund på morgonen. Det påverkar inte inomhustemperaturen 

något nämnvärt men ger varma radiatorer, och nöjda hyresgäster. eGain erbjuder också en funktion 

för effektbegränsning med hjälp av tidsstyrning (Johansson, 2016). 

eGain forecasting™ kräver en abonnemangstjänst som kunden tecknar vid installation. Avtalstiden är 

normalt tre år och därefter avgör kunden om de vill förlänga abonnemanget. Där ingår styrning efter 

väderprognos, mobil datatrafik, kundzon samt analys och uppföljning. Analys och uppföljning innebär 

att energiexperter från eGain gör energianalyser varje halvår utifrån fastighetens energianvändning. 

Företaget ger förslag på ytterligare åtgärder för att minska energianvändningen och kontrollerar med 

kund om systemet har fungerat korrekt. Efter att abonnemangstiden har gått ut äger kunden all 

utrustning i byggnaden. När abonnemangsavtalet är uppsagt fungerar prognosmottagaren som en 

vanlig utetemperaturgivare och informationen från givarna kan hämtas från LAN-porten på den 

gateway som installerats (Johansson, 2016). 

4.1.2 eGain sense 

eGain sense™ är ett tillägg till eGain forecasting™ där temperatur- och fuktgivare installeras i hall 

eller vardagsrum i lägenheterna. Fastighetsägaren får koll på inomhusklimatet, vilket ger bättre 

underlag för styrning och statistik (eGain, 2015). Givarna, kallat eGain sensor™, kommunicerar med 

en gateway som hanterar datakommunikationen. Företagets gateway använder 

kommunikationsprotokollet M-bus för mätaröverföringar. Den skickar i sin tur datan från givarna 

vidare till eGains molntjänst via mobilt nätverk eller det lokala nätverket. Informationen överförs 

trådlöst via radio var 15:e minut, vilket ger givarna en batteritid på över tio år. Då informationen är 

krypterad finns det ingen risk att utomstående får tillgång till givarnas mätvärden. När det kommer 

till givarplacering vill eGain att de ska täcka minst 15 % av fastighetens lägenheter. Utplacering sker i 

utsatta lägenheter som kunden vet har problem med över- eller undertemperaturer. Systemet styr 

inte direkt efter inomhustemperaturerna men informationen används i eGains självlärande system. 

Det betyder att simuleringsmodellen anpassas efter hur inomhustemperaturen var efter tidigare 

styrning. Den självlärande styrningen behöver ungefär ett år för att driften ska bli optimal. Fukthalten 

ger fastighetsägaren information ifall ventilation behöver åtgärdas för att förhindra eventuella 

skador. Det är också möjligt för hyresgästen själv att ta del av temperatur, fukthalt och kommande 

väderprognos genom att skanna en unik kod på givaren med sin telefon (eGain, 2015). 
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4.1.3 Gränssnitt 

Kunden tar del av all information genom kundzon, ett webbaserat gränssnitt programmerat i 

javascript och tillgängligt via företagets molntjänst. Där samlas alla kundens fastigheter som 

använder eGain forecasting™. I gränssnittet går det att ändra och övervaka olika värden som 

exempelvis inomhustemperaturer, se Figur 6. 

Det finns två användarnivåer för kunden. Den enklaste nivån har alla kunder tillgång till där några av 

de funktioner som ingår är energistatistik, ändring av börvärde, larmhantering och loggbok. Den 

andra nivån får kunden tillgång till om de går en kurs hos eGain, kallad eGain academy™. Då får de 

även tillgång till mer avancerade inställningar som påverkar värmestyrningen och en beräkningskalkyl 

för energieffektiviseringsåtgärder. Gränssnittet är uppbyggt av moduler där kunden kan välja hur 

mycket information som ska vara synligt samtidigt (Johansson, 2016). En 3D-ritning över byggnaden 

kan användas för att visualisera hur inomhustemperaturen är i olika delar av fastigheten, se Figur 7. 

Figur 6: Diagram med inomhustemperaturer från givare i ett flerbostadshus, både i tabell- och 
diagramform. 

Figur 7: Varje prick representerar en givare. Blå visar att det är för kallt, rött är för varmt och grönt betyder 
att temperaturen är inom valt område. 
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En annan funktion som finns i kundzon är möjligheten att själv förändra hur stor påverkan vinden har 

på byggnaden, se Figur 8. Kunden har ofta god kännedom om den yttre påverkan på byggnaden, 

vilket ger ett bättre underlag för simuleringsmodellen. (Johansson, 2016). 

4.1.4 Energibesparing 

I snitt har energibesparingen uppgått till 10 – 15 % i de fastigheter eGain forecasting™ har 

installerats. Uttryckt i energimängd motsvarar det en medelbesparing på 12 kWh/m2 och år (eGain, 

2016b). För att räkna ut energibesparingen normalårskorrigerar eGain energianvändningen med 

antingen graddagsmetoden eller energi-index, beroende på vad kunden efterfrågar. Energi-index 

föredras av företeaget, framförallt om användningen följs upp månad för månad. Det är också möjligt 

för kunden att få fram en energisignatur i kundzon om de har effektavläsning på fjärrvärmemätaren. 

Den uppskattade energibesparingen som eGain förmedlar till en potentiell kund är ett schablonvärde 

som baseras på tidigare referenser och byggnadens nuvarande energianvändning (Johansson, 2016). 

4.2 KTC 
Företaget startade sin verksamhet i mitten på 1980-talet och har sedan dess utvecklats till ett av de 

mer väletablerade på marknaden för fastighetsautomation. Från början sysslade företaget med 

övervakningssystem, för att utvecklas mer åt styr- och reglersystem under 1990-talet. I huvudsak 

görs installationerna i flerbostadshus men dem förekommer även i lokaler, både i befintliga 

byggnader och vid nybyggnation. KTC jobbar också med optimering på energiproduktionssidan och 

då främst mot fjärrvärmebolag. Totalt arbetar ungefär 100 personer inom företaget och de har 

kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Marknaden är i nuläget inom Sverige med undantag för 

några installationer i Norge, total omsättning uppgick till ungefär 107 miljoner kronor år 2015 

(Solidinfo, 2016). Enligt Magnus Åkerskog som är vice VD på KTC har det totalt sett genom åren 

installerats över 15 000 systemlösningar (Åkerskog, 2016). KTC erbjuder kunderna helhetslösningar 

för fastighetsautomation och det som ingår varierar från fall till fall beroende på kundernas önskemål 

och vilka förutsättningar som finns. Installation och driftsättning görs av företaget och det går också 

att teckna serviceavtal med dem (Åkerskog, 2016). 

Figur 8: I kartvyn kan vindpåverkan från olika väderstreck ändras själv av kunden. 
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4.2.1 KTC IMC 

IMC står för Integration Master & Communicator och är produkten som möjliggör att byggnadens 

olika installationssystem kan samverka. Den kan bland annat styra värme, ventilation, kyla och 

belysning automatiskt med hjälp av förinställda värden (KTC, 2013a). Hårdvaran installeras i 

byggnadens teknikrum och består av en linuxbaserad dator som samlar in information från 

byggnadens tekniska system, exempelvis från en DUC (Åkerskog, 2016). Den kan också ta emot data 

från system utanför fastigheten som till exempel väderprognoser. All inkommande information tas 

hänsyn till för att optimera driften. KTC IMC har en inbyggd webbserver som ger kunden tillgång till 

ett gränssnitt över byggnadens system. Alternativt kan KTC IMC integreras med KTC Online, en 

molntjänst för övervakning och styrning av driften samt energiuppföljning (KTC, 2013a). Enheten 

kommunicerar dels via de öppna protokollen M-bus och Modbus eller också via företagets 

egenutvecklade protokoll SRD-link (KTC, 2014). Det egna protokollet utvecklades eftersom det inte 

fanns något standardiserat protokoll när företaget startade (Åkerskog, 2016). Systemet kan utan 

svårighet appliceras på tidigare styr- och övervakningssystem förutsatt att det befintliga har ett 

öppet gränssnitt (Åkerskog, 2016). Efter att systemet installerats krävs ofta en intrimning av de satta 

parametrarna för optimal funktion (Åkerskog, 2016). På lägenhetsnivå implementerar företaget 

dessutom gärna individuell mätning av olika energistorheter. (KTC, 2013b). 

Parametrarna KTCs system styr och reglerar efter varierar utifrån vilka förutsättningar som finns. Vid 

installationer i befintliga flerbostadshus är det primärt värmesystemet som regleras eftersom 

ventilationssystemet oftast består av ett frånluftssystem och kylsystem i regel inte finns installerat. I 

den här typen av byggnader är ventilationsflödet ofta konstant vilket gör det onödigt att tidsstyra 

ventilationen. I byggnader som använder styrd ventilation skulle koldioxidgivare kunna användas för 

ventilationsreglering. Även fuktgivare kan installeras för övervakning. För värmereglering används 

gärna inomhustemperaturen som referens för att bättre kunna ta tillvara på de interna 

värmetillskotten (Åkerskog, 2016). KTC vill då ha temperaturgivare i minst 10 % av lägenheterna för 

att få en rättvis bild av innetemperaturen. Givarna kommunicerar med en DUC via trådförbindelse, 

då företaget anser att trådlös kommunikationsteknik fungerar sämre i flerbostadshus med tjocka 

väggar (Åkerskog, 2016). Vid företagets installationer i flerbostadshus tillåts sällan temperaturen att 

variera inom ett intervall, istället används ett satt börvärde att styra temperaturen efter. Strategin 

tillämpas eftersom det inte anses finnas någon större besparingspotential i att utnyttja byggnadens 

värmetröghet när olika driftfall inte tillämpas. Dessutom anser KTC att temperaturerna sällan kan 

låtas variera i flerbostadshus eftersom hyresgästerna önskar jämn inomhustemperatur. I 

lokalbyggnader kan temperaturen tillåtas variera från det satta börvärdet utanför verksamhetstiden 

(Åkerskog, 2016). 

Prognosstyrning kan också tillämpas i KTC IMC för att styra värmesystemet, kallat KTC Vädertjänst. 

Systemet tar då hänsyn till både nuvarande och framtida sol- och vindpåverkan för att styra 

framledningstemperaturen på radiatorsystemet. Det är en SMHI-baserad abonnemangstjänst som 

kan anses vara lämplig eftersom ingen installation av teknisk mätutrustning erfordras (KTC, 2016f). 

Ett alternativ till KTC Vädertjänst är att installera en lokal väderstation och hämta mätvärden 

därifrån. Då förloras dock funktionen att reglera systemet med hjälp av framtida väderdata. KTC ser 

dock väldigt knapp besparingspotential i att utnyttja framtida väderprognoser, desto mer anses 

finnas i att reglera efter den momentana väderpåverkan (Åkerskog, 2016). 
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KTC IMC kan också kompletteras med Dynamisk effektbegränsning™, en funktion som används för 

att hålla nere de största effekttopparna för värmebehovet. Med hjälp av en timbaserad 

energisignatur för fastigheten tillåter systemet inte värmekonsumtionen att bli för hög i förhållande 

till utetemperaturen. Det är då varmvattenproduktionen som prioriteras framför 

byggnadsuppvärmning. Med hjälp av inomhustemperaturgivare kan funktionen tillämpas mer 

dynamiskt utan att inomhusklimatet blir sämre (KTC, 2016e). 

KTC kan erbjuda individuell mätning av varmvatten, el, temperatur och kallvatten i installationerna.  

Mätvärdena kan i IMC lagras på hårddisk (KTC, 2013a), alternativt kan de via IP-kommunikation 

skickas till företagets servrar som sedan kan exportera dem till debiteringssystem (KTC, 2016b). 

Användarna kan via KTC MeView i webbgränssnittet KTC Online se historisk och momentan 

användning av el, varmvatten, kallvatten och värme. Anledningen till varför möjligheten att mäta 

kallvatten finns är för att det är ett bra sätt att mäta aktivitet, vilket kan vara fördelaktigt i exempelvis 

äldreboenden. Det kan också ge information om eventuellt vattenläckage (KTC, 2016c). 

4.2.2 Gränssnitt 

Det molnbaserade gränssnittet KTC Online är skalbart, vilket innebär att kunden själv bestämmer hur 

mycket som ska ingå. KTC Online är framförallt användbart för kunder med flera fastigheter som vill 

samla dessa i ett och samma gränssnitt. De tre största undergrupperna som kan ingå är KTC Scada, 

KTC Analyser och KTC MeView (KTC, 2013c). 

 KTC Scada 

För driftövervakning använder KTC ett SCADA-system, kallat KTC Scada. Gränssnittet KTC 

Scada kan ses i Figur 9. 

Figur 9: Flödesschema för ett värmesystem i gränssnittet KTC Scada. 
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 KTC Analyser 

Gränssnittet är primärt ett verktyg för att göra energimässiga och ekonomiska analyser. Likt 

KTC Skada samlar KTC Analyser också in mätvärden för energianvändningen. I gränssnittet 

kan energianvändningen jämföras med budgeterad användning och tidigare 

normalårskorrigerade mätvärden för att undersöka trenden på energianvändningen, se Figur 

10. Det är också möjligt att simulera hur olika effektiviseringsåtgärder påverkar 

energianvändningen och undersöka hur lönsamma de är (KTC, 2016d). 

 KTC MeView 

Boende i byggnaden kan via gränssnittet historiskt och momentant se egenanvändningen av 

el, varmvatten, kallvatten och värme, se Figur 11. De kan i gränssnittet också sätta upp egna 

mål för energianvändningen och följa upp om de uppnås (KTC, 2016b). 

Figur 10: Ekonomiskt kalkyleringsverktyg för simulering av energibesparingsåtgärder i 
gränssnittet KTC Analyser. 

Figur 11: Historisk användning av varmvatten i gränssnittet KTC MeView. 



30 
 

4.2.3 Energibesparing 

Inför en installation beräknas energibesparingen för det mesta ut från tidigare erfarenheter. 

Beroende på tidigare energianvändning och byggnadstyp går det ofta att förutse vilken ungefärlig 

besparing som en installation ger upphov till (Åkerskog, 2016).  

Den energibesparing KTCs installationer har gett upphov till uppgår i snitt till 23 % (KTC, 2016g) och 

har vid goda exempel uppgått till 35 % (KTC, 2016h). Primärt är det besparing av värme och 

varmvatten som ingår. Tyvärr saknas detaljerad information om hur stor energibesparingen är för 

flerbostadshus respektive lokaler, i genomsnittsbesparingen räknas båda typer med. Dock görs 

majoriteten av installationerna i flerbostadshus vilket innebär att den procentuella besparingen 

mestadels baseras på den byggnadstypen. Snittbesparingen har beräknats utifrån graddagar eller 

energi-index beroende på kundernas preferenser. Omfattningen av installationerna kan också variera 

beroende på kundernas önskemål och vilka förutsättningar som finns (Åkerskog, 2016). De enskilda 

delarna som kan ingå i installationen ger olika energibesparing. Vid implementering av KTC 

Väderstation görs en energibesparing på i snitt 5 % (KTC, 2016i). Installeras system för individuell 

mätning och debitering av varmvatten har det påvisat en energibesparing på 20 – 30 % (KTC, 2016a). 

4.3 CRF 
CRF bildades 2006 av Claes Bergström och Rune Erlandsson och idag uppgår antalet anställda på 

företaget till 14 personer. Den årliga omsättningen för företaget uppgick 2015 till ungefär 16,5 

miljoner kronor. CRF har sitt huvudkontor i Kungälv och en filial i Göteborg. Alla huvudkomponenter 

som används är egenutvecklade och produktionen av dem sker i Sverige. Företagets installationer 

sträcker sig från Frillesås i Halland till Vänersborg i Västergötland med fokus på Göteborg. CRF är 

främst inriktade på flerbostadshus och kontorslokaler, både i nybyggnationer och befintliga 

byggnader. Idag har företaget cirka 500 uppkopplade anläggningar men det totala antalet 

installationer är fler (Genheden, 2016).  

4.3.1 System Alliance 

System Alliance skickar information via kommunikationsprotokollet Modbus och går även att koppla 

upp till andra överordnade system. Systemets hårdvara består av en DUC och till den kopplas också 

en webbserver. De använder en egenutvecklad DUC, ADU 540. Med den kan bland annat värme-, 

ventilations- och kylsystem styras men också brandspjäll, belysning och många andra system som 

kommunicerar via Modbus. Det går att koppla ihop flera DUC med varandra genom att en DUC 

agerar master och de andra agerar slavar. Till deras DUC kopplas en webbserver, AWU 600, som ger 

tillgång till informationen från alla system via en webbplats. Webbservern möjliggör styrning och 

övervakning på distans och ger tillgång till det webbaserade gränssnittet. Det är också den som 

sköter larmfördelningen, då via e-post (Genheden, 2016). I de fall fastigheten redan har ett 

överordnat system med ett gränssnitt, som exempelvis SCADA, kan AWU 1007 istället användas för 

fjärrstyrning. Då ingår inte webbserverfunktionen som finns i AWU 600 (CRF, 2016b). Vid 

rumsreglering kan en mindre DUC, ADU 510, användas som har färre in- och utgångar. Då kan 

exempelvis närvaro-, koldioxid- och temperaturgivare användas för att styra installationssystemen 

(Genheden, 2016). 

Gentemot traditionell värmereglering tar System Alliance inte enbart hänsyn till den momentana 

utetemperaturen. Pumpstopp, alltså om värmeproduktionen ska starta eller stängas av, bestäms 

                                                           
7 En egenutvecklad gateway 
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utifrån de tre senaste dygnens medelvärde. Den utetemperatur som värmesystemet reglerar efter 

bestäms utifrån medelvärdet de senaste fem timmarna och nuvarande utetemperatur. Det högsta 

utav de här två värdena bestämmer värmetillförseln. Om det exempelvis blir kallare på kvällen ökar 

inte värmetillförseln direkt utan en viss fördröjning uppstår. Funktionen tillämpas för att kunna 

utnyttja byggnadens värmetröghet. CRF ser också att minst två utetemperaturgivare används, då i 

olika väderstreck. Det lägsta värdet av de två utetemperaturerna används enligt ovan. En vindmätare 

kan också installeras för att ta hänsyn till rådande vindhastighet vid byggnaden (Genheden, 2016). 

Systemet tillämpar drifttidsstyrning primärt för att minska energianvändningen. Ett exempel är att 

stänga av ventilationssystemet när ingen verksamhet pågår i byggnaden. Då tillåter systemet att 

inomhustemperaturen avviker från börvärdet som gäller under verksamhetstid. Drifttidsstyrning kan 

också användas för att under vissa tider höja eller sänka framledningstemperaturen i radiatorerna 

(Genheden, 2016). 

Det går att läsa in värden från inomhusgivare för styrning av värmesystemet. När det kommer till 

givarplacering i flerbostadshus är det önskvärt att de finns i minst 10 – 20 % av alla lägenheter. De 

ska placeras där påverkan från andra värmekällor är minimal, exempelvis hallen. För att få större 

spridning vill CRF också att givarna placeras i olika väderstreck och exempelvis varannan våning. 

System Alliance jobbar med satta börvärden och styrsystemet justerar då värmetillförseln beroende 

på om det är för kallt eller för varmt inne. Det finns också en funktion för användning i exempelvis 

kontorslokaler där inomhustemperaturen tillåts avvika från börvärdet när verksamhet pågår. Ett 

exempel är om byggnaden har kylts med hjälp av nattkyla. Vanligtvis ser styrsystemet till att värme 

tillförs och börvärdet är uppnått då verksamhetstiden börjar. Genom att tillåta 

inomhustemperaturen att vara lägre än börvärdet de första timmarna kan de interna 

värmetillskotten höja temperaturen istället. Ett par timmar innan verksamhetstiden är slut används 

samma funktion för att undvika onödig uppvärmning eller kylning av byggnaden. Vid användning av 

koldioxidgivare i stora lokaler ger Andreas Genheden ett exempel där återluft används för att 

cirkulera luften i rummet. Då behöver inte lika mycket värme tillföras och vid för höga halter av 

koldioxid ventileras lokalen med uteluft. (Genheden, 2016). 

System Alliance möjliggör olika typer av reglering för ventilationssystemet. I kontorslokaler används 

en funktion som bygger på utekompenserat tryck, vilket innebär att ventilationsflödet styrs efter 

utetemperaturen. Ju lägre utomhustemperatur desto lägre tryck och därmed flöde. Funktionen går 

att använda om ventilationsflödet är överdimensionerat och det finns möjlighet att minska flödena 

utan att understiga kraven. CRF använder också tidsstyrning för att minska på ventilationsflödena. 

Tidsstyrning är inte möjlig i flerbostadshus som saknar fasta drifttider utan där kan om möjligt 

utekompenserat tryck användas (Genheden, 2016). 

Det finns en funktion för effektbegränsning, antingen med hjälp av fjärrvärmemätaren eller genom 

tidsstyrning. CRF rekommenderar oftast tidsstyrning då det är ett billigare och smidigare alternativ 

som inte kräver abonnemang för avläsning av mätaren (Genheden, 2016). 

CRF optimerar regleringarna på plats i den mån det går och i 90 % av fallen är systemen väl 

intrimmade vid överlämningen. Kunden har också oftast god kännedom om hur systemet ska 

justeras. CRF kan dock erbjuda sina kunder ett serviceavtal vilket innebär att de förbinder sig att 

tillhandahålla vissa tjänster. Det kan handla om att ta hand om larmfördelning och vid fel i ett system 
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kontakta berörd part för att få det lagat. De kan också ta över optimeringen av System Alliance under 

en bestämd period (Genheden, 2016). 

4.3.2 Gränssnitt 

Webbgränssnittet är ett SCADA-system som innehåller larmhantering, dynamiska flödesbilder och 

aktuella mätvärden med möjlighet att koppla upp flera fastigheter, se Figur 12. Webbservern kan inte 

lagra mätvärden för längre tider utan då måste informationen exporteras till en annan server, 

antingen i byggnaden eller till en molntjänst som CRF tillhandahåller. Som tidigare nämnts kan 

System Alliance kopplas upp mot andra överordnade system och gränssnitt (Genheden, 2016).  

CRFwebb är en abonnemangstjänst som innehåller ytterligare funktioner utöver de som finns i 

webbservern. Det finns funktioner för att skapa månadsrapporter för varje enskild mätare och 

verktyg för att visualisera byggnadens historiska energianvändning. Loggdata ifrån DUC kan samlas 

och presenteras i bland annat diagramform månadsvis. Det går också att få de senaste 40 minuterna 

med en upplösning på 10 sekunder, vilket är ett användbart verktyg vid intrimning av 

installationssystemens reglerkurvor. I CRFwebb går det även att få tillgång till fjärrstyrning, backup av 

inställningar och historisk mätdata, se Figur 13 (CRF, 2016a).  

4.3.3 Energibesparing 

Då CRF oftast lämnar över systemet till kunden efter att installationen är slutförd är det sällan en 

uppföljning görs på den eventuella energibesparing företagets styrsystem ger upphov till. Andreas 

Genheden har efter tillfrågan från författarna beräknat den energibesparing som System Alliance 

Figur 12: Flödesbild över ett ventilationssystem med bland annat är- och 
börvärden för temperaturer och tryck. 

Figur 13: Diagram som visar historisk mätdata för tre stycken värmesystem. 
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gett upphov till i ett antal lokalbyggnader. I snitt uppgick energibesparingen till 10 % på värme och 11 

% på el. Jämförelsen gjordes med verklig energianvändning utan tillämpning av normalårskorrigering 

(Genheden, 2016). 

4.4 Kabona 
Företaget bildades år 2001 av personer med lång erfarenhet inom fastighetsautomation. 

Huvudkontoret är beläget i Borås och utöver det finns sex stycken säljkontor utspridda i Sverige. 

Hittills har den primära marknaden varit inom landet men på senare år har fokus också riktats 

utomlands (Kabona, 2016e). Enligt Per Ehnström som är energiingenjör på företaget arbetar det 

totalt 95 personer inom Kabona och omsättningen uppgick år 2015 till cirka 146 miljoner kronor 

(Ehnström, 2016). Företaget tillhandhåller egenutvecklade lösningar för fastighetsautomation och 

sedan starten har dessa blivit allt mer avancerade. Kabona är också återförsäljare av 

installationsteknisk utrustning från både eget och andras märken.  

4.4.1 WDC 

WDC står för webbdatorcentral och är en överstyrande enhet för en fastighets installationssystem. 

Produkten är egenutvecklad och har funnits sedan uppstarten av företaget 2001. Den kan ses som en 

DHC med inbyggd webbserver, vilket innebär att drift och övervakning sker via ett webbaserat 

gränssnitt, se Figur 14. Funktionerna som kan regleras är inspirerade från SCADA-system. Utöver det 

kan även bland annat brandspjäll, belysning och passage styras i gränssnittet. Mjukvaran är 

linuxbaserad och kommunikationen sker via Modbus eller M-bus (Kabona, 2016i). Används andra 

protokoll går kommunikationen att lösa via en gateway. Information om exempelvis temperaturer 

och flöden lagras i 365 dygn på ett flashminne i WDC. Endast månadsmedelvärden av 

energianvändningen och utomhustemperaturen lagras längre (Ehnström, 2016). 

Har en fastighetsägare flera stycken byggnader med överstyrande system kan beståndet samlas i ett 

övergripande gränssnitt, kallat Mybis®, se Figur 15. Fastighetsägaren får då en överblick av samtliga 

byggnader och kan enkelt komma åt de olika fastigheternas WDC eller andra övergripande styr- och 

övervakningssystem med endast en inloggning (Ehnström, 2016). 

Figur 14: En byggnads fjärrvärmecentral samt inkommande kallvatten i gränssnittet för WDC. I listan till vänster 
finns tillgång till samtliga installationstekniska system i fastigheten. Hämtad från WDC. 
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4.4.2 Ecopilot 

2008 lanserade Kabona det automatiska styrsystemet Ecopilot®, som sedan dess har installerats i 

över 400 fastigheter (Kabona, 2016b). Ecopilot® samkör byggnadens värme-, ventilations- och 

kylsystem och tar hänsyn till interna värmetillskott samt utnyttjar fastighetens termiska tröghet. 

Energibesparingen är störst i byggnader som använder alla tre installationssystemen och har olika 

drifttider, därför har Ecopilot® hittills installerats i mestadels lokalbyggnader. Det uppskattas att cirka 

70 % av installationerna har gjorts i den typen av byggnad och resterande delen i flerbostadshus. 

Installationer av Ecopilot® görs i både befintliga och nybyggda fastigheter (Ehnström, 2016). 

Styrsystemet tillämpar prognosstyrning för att ta hänsyn till det långsiktiga energibehovet. 

Prognosen hämtas en gång per timme från väderinstitutet Foreca. Energianvändningen optimeras 

med hjälp av indata från prognos och inomhusgivare för temperatur och koldioxid. Utifrån indatan 

förskjuts installationssystemens befintligt satta börvärden för temperaturer och flöden. Förutom att 

spara energi bidrar Ecopilot® också till ett bättre inomhusklimat (Ehnström, 2016). 

För att Ecopilot® ska kunna implementeras krävs att byggnaden har en WDC, eftersom installationen 

görs genom en uppgradering av dess mjukvara. Installationssystemen som Ecopilot® styr kan vara 

anslutna direkt till WDC eller andra överordnade styr- och övervakningssystem men kommunikation 

mellan dem måste finnas. För att ta hänsyn till de interna värmetillskotten behövs 

inomhustemperaturgivare. Vid vissa installationer sätts också inomhusgivare för koldioxid och 

fukthalt upp. Ventilationen kan då styras med koldioxidhalten som referens. Ecopilot® använder 

sällan fuktgivare att styra efter men rekommenderas ändå eftersom det ger en indikation på hur 

inomhusklimatet är (Ehnström, 2016). Styrsystemet tillåter inomhustemperaturen att variera inom 

ett visst intervall för att på det viset utnyttja byggnadens termiska tröghet. När ingen verksamhet 

pågår i byggnaden utökas intervallet och inomhustemperaturen tillåts därmed variera ännu mera. 

Intervallstyrning tillämpas även för ytor som styrs med hjälp av koldioxidgivare. Generellt gäller att ju 

större intervall som tillåts, desto högre energibesparing erhålls (Kabona, 2016a). Med hjälp av 

givarna säkerställs att temperaturen och/eller koldioxidhalten hålls inom angivet intervall. Det ställs 

även in minsta och största värde för framledningstemperaturer i värme- och kylsystem. Ecopilot® ser 

då till att framledningstemperaturen styrs dynamiskt inom intervallet för att tillhandahålla rätt 

inomhustemperatur. Därmed förskjuts börvärdet från befintliga framledningskurvor. Ecopilot® styr 

även start och stopp av pumpen i kretsen. På samma vis som för framledningstemperaturen ställs 

även största och minsta värde in för tilluftstemperaturer och luftflöden för byggnadens 

ventilationssystem. Även då tillåter Ecopilot® värdena att dynamiskt variera inom gränserna, utan att 

försämra inneklimatet (Kabona, 2016a). 

Figur 15: En karta över fastighetsägares anslutna byggnader i gränssnittet Mybis®. Via listan till vänster finns 
tillgång till respektive byggnads styr- och övervakningssystem. Hämtad från WDC. 
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Vid installation av Ecopilot® delas byggnaden upp i olika verksamhetsytor med syfte att leverera rätt 

energimängd till rätt del av huset. Varje yta bestäms utefter hur utsatt den är för yttre 

väderpåverkan samt vilken verksamhet som bedrivs inom den. I ett höghus kan det exempelvis vara 

lämpligt att dela upp ytorna vertikalt eftersom påverkan från vinden ökar med höjden på byggnaden. 

Finns olika temperatur- eller luftkvalitetskrav i fastigheten är det passande att dela upp ytorna 

utefter dem (Ehnström, 2016). Till varje verksamhetsyta klargörs vilket installationstekniskt system 

för värme, ventilation och kyla som betjänar ytan. Även drifttider och temperaturintervall bestäms 

för respektive yta. Det väljs ett temperaturintervall för komfortdrift som gäller under tiden 

verksamhet pågår och ett intervall för ekonomidrift som gäller övriga tider. Yttre påverkan från sol 

och vind uppskattas och bestäms också för respektive verksamhetsyta (Kabona, 2016a). Inom varje 

verksamhetsyta rekommenderas att det finns minst tre stycken temperaturgivare. Ecopilot® reglerar 

tillförd energimängd utifrån medianvärdet av givarnas temperaturer i respektive verksamhetsyta 

(Ehnström, 2016). 

Vid köp av Ecopilot® ingår att Kabona sköter driften av den i ett års tid samt utbildar 

fastighetstekniker om hur styrsystemet fungerar. För att kunna optimera funktionen är det viktigt att 

analysera övergångsperioden mellan då det finns uppvärmningsbehov respektive kylbehov 

(Ehnström, 2016). Kabonas energitekniker trimmar då in aktuella parametrar för att kunna ge 

ytterligare energibesparing. Vid implementering ingår även ett webbaserat analysverktyg i ett års tid 

som kan förlängas om kunden önskar. Analysverktyget visar genom en energisignatur vilken effekt 

byggnaden använder i förhållande till utomhustemperaturen, se Figur 16. För att möjliggöra det krävs 

att byggnaden har en mätare som momentant räknar ut tillförd effekt till byggnaden och att den är 

ansluten till fastighetens WDC. Med hjälp av analysverktyget går det också att utvärdera hur sol, vind 

och utomhustemperatur har påverkat inomhustemperaturen i de olika verksamhetsytorna (Kabona, 

2016c).  

 

 

Figur 16: En byggnads energisignatur i Kabonas analysverktyg. Figuren visar endast signaturen för värme men verktyget kan 
också skapa energisignatur för kyla om förutsättningar finns (Kabona, 2016a). 

I energisignaturen kan linjer ritas in som representerar tidigare energianvändning samt förväntad 

energianvändning efter att en besparingsåtgärd utförts. Mätpunkterna i diagrammet beräknas 

automatiskt utifrån data från effektmätaren och utetemperaturgivaren. I Figur 16 representerar 

prickarna varje dygns medeleffektuttag det senaste året, varav de röda visar dygnsvärden den 

senaste månaden. Om punkterna varaktigt överstiger referenslinjen skickas ett larm till 

fastighetsägaren som då har möjlighet att i tidigt skede undersöka den förhöjda energianvändningen. 
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Analysverktyget räknar ut vilken energibesparing åtgärden har gett upphov till utifrån mätpunkterna 

och linjerna. Energianvändningen för uppmätt period beräknas i analysverktyget genom att 

dygnsmedeleffekten för varje punkt multipliceras med 24 timmar och summeras. Därefter summeras 

dygnsmedeleffekterna på referenslinjen för varje uppmätt dygnsmedeltemperatur och multipliceras 

med 24 timmar. De två energimängderna jämförs för att bestämma den minskade 

energianvändningen (Lundberg, 2015).  

Kabona kan också tillhandahålla en tilläggstjänst kallad Ecopilot® Effekt, vilket är en funktion för 

effektbegränsning. Ecopilot® Effekt läser då av värden från effektmätaren för att se till att det 

momentana effektuttaget inte blir för högt. Tack vare att inomhustemperaturgivare används kan 

funktionen utföras utan att riskera att inomhusklimatet blir sämre (Ehnström, 2016). Kabona har 

också en tilläggstjänst kallad Ecopilot® Pris som är fördelaktig att använda om fastigheten använder 

el för att värma eller kyla. Genom att veta om det momentana elpriset och utnyttja byggnadens 

termiska tröghet tillförs då energi när priset på den är som billigast (Kabona, 2016g). 

4.4.3 Energibesparing 

Inför implementering av Ecopilot® baserar Kabona den uppskattade energibesparingen på tidigare 

erfarenhet. Via företagets hemsida kan dessutom kunden själv simulera hur stor energibesparing 

som görs beroende på byggnadens yta, ålder, verksamhet, material, värmekälla och geografiska 

position (Kabona, 2016f). När Kabona i efterhand räknar ut den energibesparing som Ecopilot® gett 

upphov till beräknas den utifrån fastighetens energisignatur. I flerbostadshus brukar den totala 

energibesparingen vara 10 – 20 % och i lokaler 20 – 40 % (Kabona, 2016d). I genomsnitt görs 22 % 

besparing på värme, 28 % på kyla och 13 % på el (Kabona, 2016h).  
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5 Exempel på verklig installation 
Vid en installation av Kabonas automastiska styrsystem Ecopilot® kan tillvägagångssättet variera från 

fall till fall beroende på vilka förutsättningar som finns och kundens önskemål. Det bör observeras att 

tillvägagångssättet som beskrivs i avsnittet gäller för byggnaden Kv Slottet 4 och installationen 

redogörs utifrån de delar som författarna till examensarbetet varit delaktiga i. 

Till en början kommer fastigheten och dess installationstekniska system beskrivas. Även historisk 

energianvändning och byggnadens inneklimat före installationen inkluderas i första avsnittet nedan. 

Därefter gås projekterings- och installationsfasen för inomhusgivare och Ecopilot® igenom. Avsnittet 

avslutas med att presentera energianvändningen och inneklimatet efter att styrsystemet installerats. 

5.1 Kv. Slottet 4 
Byggnaden ägs av fastighetsbolaget Fem Hjärtan och är belägen i centrala Halmstad utmed västra 

sidan av Nissan, se kartbild i Bilaga 1. Fastigheten är upprättad år 1978 och har renoverats och byggts 

ut löpande genom åren, en bild på byggnaden kan ses i Figur 17. Fastigheten är på 5031 m2 Atemp 

fördelade på tre våningar, se Bilaga 2 för planritningar. Ytan delas av tre stycken hyresgäster, 

Halmstad kommun - Hemvårdsförvaltning, Region Halland och Halmstads tingsrätt. Lokalerna som 

hyresgästerna använder består mestadels av kontor med undantag för den sistnämnda som också 

har tingssalar i fastigheten. Byggnadens fasad består mestadels av tegel och betong vilket gör att 

dess stomme anses vara tung. Majoriteten av fönstrena är av treglastyp. Installationssystemen i 

fastigheten är sedan januari 2015 anslutna till Kabonas WDC, som används för drift och övervakning. 

För att göra byggnaden mer överskådlig har den delats upp i tre delar, Hus A, Hus B och Hus C, se 

Bilaga 3. 

5.1.1 Ventilationssystem 

Byggnaden ventileras av fem stycken aggregat med värmeåtervinning, samt en frånluftsfläkt. Tack 

vare att systemen sedan tidigare är anslutna till WDC har aggregatens betjäningsområden redan 

ritats ut, se Bilaga 4 för betjäningsområden och aggregatbeteckningar. Samtliga aggregat utom TA3 

och TA5 regleras efter konstant tryckhållning i kanalerna vilket säkerställer ett konstant luftflöde till 

rummen. TA1 regleras utöver konstant tryckhållning också manuellt via tryckknappar i 

konferensrummen för att kunna generera extra ventilation vid högre personbelastning. TA5 och FF1 

har ett förutbestämt grundflöde och TA5 regleras utöver det manuellt via tryckknappar. TA3 saknar 

Figur 17: Fastigheten Kv Slottet 4. 
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möjlighet till flödesreglering och går därför på maxvarvtal under verksamhetstiden. TA9 regleras dels 

centralt med konstant tryckhållning men också via spjäll i två tingssalar som styrs av koldioxidgivare i 

lokalerna. 

Samtliga ventilationsaggregat reglerar tilluftstemperaturen som eftersträvas med hjälp av 

värmeväxlare, värmebatteri och kylbatteri. Tilluftstemperaturen styrs efter konstanta börvärden i 

TA1, TA2 och TA5 med hjälp av givare i tilluftskanalen. I TA3 styrs tilluftstemperaturen centralt efter 

utetemperaturen som referens med hjälp av värmeväxlare. I kanalsystemen värms eller kyls sedan 

luften av efterbehandlingsbatterier, med temperaturgivare i rummen eller frånluftskanalerna som 

referens. TA9 använder frånluftstemperaturen som referens för att generera rätt tilluftstemperatur.  

De olika ventilationsaggregaten använder sedan november 2015 drifttidsstyrning för att endast 

ventilera under verksamhetstiden, innan dess ventilerades lokalen dygnet runt. För en mer 

överskådlig bild av ventilationsaggregaten se Tabell 2. 

Tabell 2: Ventilationsaggregatens betjäningsområden, regleringar och drifttider. 

Aggregat TA1 TA2 TA3 TA5 TA9 FF1 

Betjänings-
område 

Hus A syd 
Plan 1-3 

Hus A norr 
Plan 1-3 

Hus B plan 
1-2 

Tingssal Hus 
B plan 2 

Hus C Plan 1-2 
och Hus B plan 

2 Öst 

Hus B 
plan 1 

Flödes-
reglering 

Konstant 
tryckhållning 

och 
tryckknapp 

Konstant 
tryckhållning 

Saknas Tryckknapp Konstant 
tryckhållning 

Saknas 

Temperatur-
reglering 

Konstant 
tilluftstemp. 

Konstant 
tilluftstemp. 

Utekomp. 
tilluftstemp. 

Konstant 
tilluftstemp.  

Frånluftstemp. 
 

Saknas 

Rums-
reglering 

Tryckknapp 
för forcering 

Saknas Efter-
behandling i 
kanalsystem 

Tryckknapp 
för 

forcering 

Rumsreglering 
med 

koldioxidgivare 

Saknas 

Drifttider 
vardagar 

06:00-19:00 06:00-19:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-
19:00 

 

5.1.2 Värmesystem 

Byggnaden värms med hjälp av fjärrvärme som är anslutet i undercentralen i Hus A. Sekundärsidan 

grenar ut i fem stycken olika radiatorsystem som värmer upp fastigheten. Med hjälp av reglerkurvor 

för de olika systemen regleras framledningstemperaturen med utomhustemperaturen som referens. 

Trycket genereras av pumpar som saknar varvtalsstyrning. Fjärrvärmen betjänar också de olika 

ventilationsaggregatens värmebatterier. Historiskt har även fjärrvärme använts för uppvärmning av 

varmvatten men sedan maj 2015 används varmvattenberedare med elpatron. Anledningen är att 

försöka göra fastigheten helt oberoende av fjärrvärme sommartid. För en överskådlig bild av 

värmesystemen se Tabell 3. 
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Tabell 3: Värmesystemens beteckningar, betjäningsområden och reglering. 

Radiatorsystem VS1 VS11 VS12 VS13 VS14 VS15 

Betjänings-
område 

Radiatorsystem, 
värmebatterier 

Hus A syd 
plan 1-3 

Hus A 
norr plan 

1-3 

Hus B öst 
plan 1-2 

Hus B väst 
plan 1-2 

Hus C 
plan 1-2 

Pumpstyrning Konstant varvtal Konstant 
varvtal 

Konstant 
varvtal 

Konstant 
varvtal 

Konstant 
varvtal 

Konstant 
varvtal 

 

5.1.3 Kylsystem 

All kyla till fastigheten produceras med hjälp av eldrivna kylmaskiner. Hus A använder separata 

kylmaskiner för att producera kyla till ventilationsaggregaten som betjänar byggnadsdelen. I Hus B 

och C fås kylan av en central kylmaskin, KM1 som genererar kylan till separata efterbehandlingar i 

kanalsystemen. Kylmaskinen levererar även kyla till kylbafflar, KYLB som används i Hus C. 

5.1.4 Energianvändning 

All energi som tillkommer byggnaden är i form av fjärrvärme och el. Energianvändningen av 

fjärrvärme och el mellan 2011 och 2015 kan ses i Figur 18 respektive Figur 19, för mer precisa värden 

se Bilaga 5. Det bör beaktas att det sker ett skifte från varmvattenproduktion via fjärrvärme till 

elpatron i maj 2015. Det finns dessvärre ingen separat mätning av varmvattenanvändningen varken 

före eller efter skiftet. Dock utgör varmvattenanvändningen en relativt liten del av den totala 

värmeanvändningen i lokaler eftersom duschning inte förekommer (Adalberth & Wahlström, 2007). I 

Figur 18 och Figur 19 syns inte heller någon direkt skillnad mellan användningen före och efter skiftet 

vilket gör att varmvattenanvändningen kan ses som försumbar. 

5.1.5 Inneklimat 

För att överskådligt kunna undersöka inneklimatet har byggnaden delats upp efter 

ventilationsaggregatens betjäningsområden med undantag för TA5 som exkluderats på grund av att 

den endast betjänar en tingssal. Det har gjorts intervjuer av verksamma personer i byggnaden för att 

få en uppfattning om inomhusklimatet. Personerna som tillfrågats är valda med avseende att få en 

god spridning i byggnaden, se Figur 20. 

Figur 18: Normalårskorrigerad värmeanvändning. Figur 19: Total uppmätt elanvändning 
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Totalt har sju stycken personer tillfrågats fördelat på två personer i varje betjäningsområde, med 

undantag för TA9 som på grund gav dess mindre betjäningsyta endast har en person. Generellt gäller 

för samtliga tillfrågade att de är nöjda med inomhusklimatet. En person i betjäningsområde TA1 

uttrycker ”Jag har aldrig haft problem med varken luftkvaliten eller temperaturen i rummet”. En 

annan person i betjäningsområde TA3 säger ”Jag tycker inomhusklimatet i mitt kontor överlag är 

väldigt bra”. Övriga utfrågade uttrycker i stort sett samma typ av svar gällande inomhusklimatets 

kvalité.  

14 dagar innan Ecopilot® installerades i byggnaden sattes 40 stycken inomhustemperaturgivare upp i 

byggnaden, se avsnitt 5.2.2 och 5.3. Anledningen till varför givarna installerades tidigare var för att 

kunna undersöka hur inomhustemperaturerna var före implementeringen av styrsystemet. 

Betjäningsområdenas medel-, min- och maxtemperatur kan ses i Figur 21, för mer precisa värden se 

Bilaga 6. 

Inomhustemperaturerna är baserade på givarnas värden som loggats innan Ecopilot® installerades, 

se Bilaga 7 för placeringar. Diagrammet är baserat på respektive givares timmedelvärde för 

temperaturen och värdena är endast hämtade från timmar inom verksamhetstiden. Maxvärdet 

motsvarar alltså det högsta timmedelvärdet en givare haft under verksamhetstiden i 

betjäningsområdet och vice versa för minvärdet. Medelvärdet motsvarar samtliga givares 

Figur 21: Betjäningsområdenas medel-, min- och maxtemperaturer före installation 
av Ecopilot®. 

Figur 20: Tillfrågade personers arbetsplats är utmarkerade med ett rött X. 
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medelvärde i respektive betjäningsområde. Det bör beaktas att maxtemperaturen i område TA1 är 

hämtat från en givare som är placerad i ett rum med stora fönsterpartier som medfört att påverkan 

från solen varit stor. Den högsta temperaturen i betjäningsområdet hade istället varit 24,6 °C om 

givaren exkluderats i diagrammet. 

5.2 Projektering 
För att möjliggöra installationen krävdes vissa försteg. Till en början behövde effektmätare för 

inkommande fjärrvärme anslutas till WDC, för att kunna analysera fjärrvärmeanvändningen både 

före och efter implementering av Ecopilot®. Tack vare anslutningen kan ändringen av uttagen effekt 

ses momentant istället för att dra slutsatser från månadsbaserade fakturor från fjärrvärmebolaget. 

Anslutningen är också nödvändig för att i WDC kunna skapa en energisignatur för byggnaden. 

Mätaren kopplades in den 1 mars 2016. 

5.2.1 Övergripande systembeskrivning 

Inför installationen krävdes att information insamlades om fastigheten, vilket gjordes i en 

övergripande systembeskrivning. Däri kartlades allmän information om byggnaden och vilka 

installationstekniska system som betjänar vilka områden. Övergripande systembeskrivning bifogas i 

Bilaga 8 och mycket av informationen den innehåller återges i avsnitt 5.1. Tack vare att byggnaden 

sedan tidigare var ansluten till WDC kunde mycket av informationen hämtas därifrån. Även 

platsbesök med byggnadens fastighetstekniker gjordes för att ta reda på kompletterande 

information. Vid platsbesök upptäcktes bland annat att vissa betjäningsytor för 

ventilationsaggregaten var felinritade i WDC. Därför fick det korrigeras efter påpekan av författarna 

till examensarbetet, se Figur 22. Uppdaterade planritningar över betjäningsområdena visas i Bilaga 9. 

5.2.2 Placeringsunderlag för givare och mottagare 

Därefter bestämdes de olika verksamhetsytorna för Ecopilot®. De valdes utifrån betjäningsområdena 

för ventilationsaggregaten eftersom verksamheten i fastigheten i stort sett är densamma och 

byggnaden inte är högre än tre våningar. Dock exkluderades betjäningsområde TA5. Eftersom 

aggregatet endast betjänar en tingssal och har egen rumsreglering ansåg kunden det onödigt att 

överstyra aggregatet med hjälp av Ecopilot®. 

Figur 22: Ändring av ventilationsaggregatens betjäningsområden. 
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En förutsättning för att Ecopilot® skall fungera är att inomhustemperaturgivare finns som referens. 

Eftersom det endast fanns fyra stycken inomhustemperaturgivare sedan tidigare krävdes fler för 

korrekt funktion. I projekteringen ingick att 40 stycken temperaturgivare skulle sättas upp i 

byggnaden, varav fem av dem även kan mäta fukthalten. Då givarna är trådlösa behövdes även sex 

stycken mottagare till givarna som kan kommunicera med WDC. 

För att veta var givarna och mottagarna skulle monteras i byggnaden krävdes att ett 

placeringsunderlag för dem togs fram. Utifrån verksamhetsytorna bestämdes placeringarna för dem. 

Förutom kravet på minst tre stycken givare i varje verksamhetsyta eftersträvades även en jämn 

spridning på dem i byggnaden. Dessutom undveks placering på ytterväggar och risken att de 

exponeras för solstrålning. De kombinerade fukt- och temperaturgivarna placerades nära 

frånluftsdon i byggnaden för att visa korrekt fukthalt för rumsluften. Mottagarna har en räckvidd på 

25 meter (Brunata, 2011), varför de placerades strategiskt för att samtliga givare skulle få täckning i 

byggnaden. För att kunna implementera placeringsunderlaget i WDC ritades givarna in i ett program 

för att skapa interaktiva ritningar, kallat KAD. Placeringsunderlaget kan ses i Bilaga 10. 

5.3 Installation av givare 
De 40 givarna sattes upp utefter underlaget som tagits fram i projekteringen, vilket kan ses i Figur 23. 

Vid uppsättning var det viktigt att dokumentera serienumret på respektive givare för att kunna 

fastställa positionen för dem i WDC. De givare som av någon anledning inte kunde sättas på 

förutbestämd position placerades på närmsta tillgängliga yta från dess ursprungsposition i 

underlaget. Ändringarna noterades i placeringsunderlaget för att i WDC kunna redigera dess 

positioner. Dokumentation av givarnas serienummer och placeringsändringar kan ses i Bilaga 11. 

Mottagarna sattes upp med hjälp av fastighetstekniker som i serie anslöt dem till en LAN-box. Med 

hjälp av den kan givarnas värden skickas till WDC via det lokala nätverket. För slutgiltiga 

givarplaceringar inritade i WDC, se Bilaga 7. 

5.4 Installation av Ecopilot 
Som tidigare nämnts är Ecopilot® en funktion som överstyr de befintliga styrsystemen och blir 

tillgänglig i WDC genom en uppgradering av mjukvaran. Innan verksamhetsytorna läggs in i Ecopilot® 

behöver ett antal parametrar bestämmas, vilka samlas i ett dokument kallat Fastighetsfakta, se 

Bilaga 12. Dokumentet används sedan som underlag för att skapa verksamhetsytorna och driftsätta 

Figur 23: Montering utav inomhusgivare. 
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Ecopilot®. I dokumentet anges bland annat vilka installationssystem och givare som ska ingå i 

respektive yta. Författarna genomförde implementeringen av Ecopilot® den 14 mars 2016 i 

samarbete med energiingenjör från Kabona. 

I varje underrubrik nedan ges en förklaring till respektive parameter som Ecopilot® reglerar 

byggnadens energianvändning efter. Det är samma parametrar som ska bestämmas vid varje 

installation men däremot är värdena på parametrarna specifika för varje byggnad. Av den 

anledningen ges i varje underrubrik först en övergriplig förklaring till parametrarna och hur de 

bestäms. Därefter anges dem specifikt för Kv Slottet 4. 

5.4.1 Verksamhetsytor 

När Ecopilot® har installerats i WDC är det en tom funktion som inte reglerar några system. Det 

första som anges för varje verksamhetsyta är betjänande system för ventilation, värme och kyla samt 

de givare som ingår i ytan. I de fall som betjäningsområdet för ett ventilationsaggregat innehåller 

flera värmesystem bestäms verksamhetsytorna efter dem. Givarna inom en yta väljs efter det 

serienummer som noterats vid montering. 

Under projekteringen valdes verksamhetsytorna för Kv Slottet 4 efter ventilationsaggreagatens 

betjäningsområden, vilket då uppgick till totalt fyra verksamhetsytor. Under implementeringen 

uppmärksammades det att betjäningsområdet för TA3 innefattar två värmesystem, ett på väst- 

respektive östsidan. Det framgick också att varje efterbehandlingssystem till TA3 har ett eget värme- 

och kylbatteri som måste regleras individuellt. Därav skapades även en verksamhetsyta per 

värmesystem och efterbehandlingssystem, vilket gav totalt åtta verksamhetsytor. Vilka system som 

betjänar respektive verksamhetsyta anges i Tabell 4.  

Tabell 4: Alla verksamhetsytor som Ecopilot® reglerar och vilka installationstekniska system som betjänar respektive yta. 

Verksamhetsyta Värmesystem Kylsystem Ventilationssystem Efterbehandlingssystem 

Kontor, Hus A Syd 
Plan 1-3 

VS1, VS11 - TA1 - 

Kontor, Hus A Norr 
Plan 1-3 

VS1, VS12 - TA2 - 

Kontor, Hus B Öst Plan 
1-2 

VS1, VS13 KM1 TA3 TA3 EB1 

Kontor, Hus B Väst 
Plan 1-2 

VS1, VS14 KM1 TA3 TA3 EB1 

Tingssal 2018, Hus B 
Plan 2 

- KM1 TA3 TA3 EB2 

Tingssal, Hus B Plan 2 - KM1 TA3 TA3 EB3 
Tingssal 2019, Hus B 

Plan 2 
- KM1 TA3 TA3 EB4 

Allmänutrymme, Hus 
C Plan 1-2 

VS1, VS15 KM1, 
KYLB 

TA9 - 

5.4.2 Byggnadskarakteristik 

Byggnadens tidskontant som anges beror på byggnadstyp och stomme. Utifrån tidskonstanten och 

byggnadens verksamhet väljs balanstemperaturen. Dimensionerande utetemperatur för värme beror 

på byggnadens geografiska placering och den tidigare valda tidskonstanten. Dimensionerande 
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utetemperatur för kyla väljs efter ett standardvärde. Alla värden kan behöva justeras med tiden för 

att ge en mer korrekt bild av byggnaden. 

De värden som står angivna i Figur 24 berör byggnaden Kv Slottet 4. Byggnadens tidskonstant valdes 

till 160 timmar eftersom dess stomme anses vara tung. Dimensionerande utetemperatur för värme 

angavs till -11 °C enligt uppgifter från Boverkets byggregler (Boverket, 2012). Balanstemperaturen 

antogs till 15 °C och dimensionerande utetemperatur för kyla valdes till 25 °C. 

5.4.3 Intervall för inomhustemperatur och koldioxidhalt 

Temperaturintervallen möjliggör för styrsystemet att utnyttja byggnadens värmetröghet. 

Komfortintervall gäller de tider som verksamhet pågår och för lokalbyggnader brukar Kabona sätta 

intervallet till 20 – 24 °C. Ekonomiintervall gäller övriga tider och det brukar väljas till en grad över 

respektive under komfortintervallet. Om det finns koldioxidgivare i byggnaden kan ventilationen 

regleras efter dem med hjälp av intervall (Ehnström, 2016). 

Komforttiderna på Kv Slottet 4 valdes efter de verksamhetstider som gäller inom varje 

verksamhetsyta. Komforttemperaturintervallen för samtliga verksamhetsytor sattes till 20 – 24 °C 

och ekonomitemperaturintervallen till 19 – 25 °C, se Figur 25. Även gränserna för koldioxidnivåerna i 

tingssalarna som betjänas av TA9 ändrades. Tidigare öppnade spjället mer när koldioxidhalten 

översteg 400 ppm. Gränsen för när luft anses vara dålig går vid 1000 ppm och därför höjdes 

börvärdet för när spjället ska öppna mer. 

Figur 25: Tabellen till höger visar alla givare och dess mediantemperatur inom en verksamhetsyta. I mitten 
visas en grafisk presentation av mediantemperaturen i förhållande till valda temperaturintervall. Till 
vänster visas de inomhustemperaturintervall som valts. Bild hämtad från WDC. 

Figur 24: Grafen till höger visar värme- och kylbehovet i förhållande till utemperaturen med 
balanstemperaturen 15 °C. Bild hämtad från WDC. 



45 
 

5.4.4 Temperaturintervall för värmesystem 

I Ecopilot® anges största och minsta värde på framledningstemperaturen för respektive 

värmesystem. Den maximala framledningstemperaturen bestäms utifrån systemets befintliga 

reglerkurva och tidigare vald dimensionerande utetemperatur för värme.  

Framledningstemperaturen för värmesystem VS1 var tidigare 65 – 25 °C, vid en utomhustemperatur 

på -30 – 20 °C. En bedömning gjordes att reglerkurvans börvärde på 25 °C vid en utetemperatur på 

20 °C var för hög. Börvärdet sänktes till 20 °C då det anses att de interna värmetillskotten kan täcka 

resten av värmebehovet vid en utetemperatur på 20 °C. För Ecopilot® valdes maximal 

framledningstemperatur till 57 °C med hänsyn till tidigare vald DVUT på -11 °C. Minsta 

framledningstemperatur valdes till 20 °C, relaterat till ändringen av reglerkurvans minsta börvärde. 

Reglerkurva för VS1 samt framledningstemperaturer för Ecopilot® kan ses i Figur 26.  

5.4.5 Tryck- och temperaturintervall för ventilationssystem 

Genom att Ecopilot® tillåter börvärdet att variera inom ett intervall sänks energianvändningen. 

Temperaturintervall tillämpas i syfte att leverera optimal energimängd genom att utnyttja 

ventilationen för att vid behov värma eller kyla byggnaden. Lägsta och högsta tilluftstemperatur 

brukar väljas till 16 °C respektive 20 °C och justeras därefter vid behov. Hur stort tryckintervall som 

väljs beror på verksamheten och fläktarnas kapacitet. I kontorslokaler är det möjligt att ha ett lägre 

börvärde på trycket om ventilationsflödet är dimensionerat efter fler personer än vad som brukar 

uppehålla sig i byggnaden. Ett högre börvärde väljs om fläktarna har kapacitet kvar att tillföra ett 

större luftflöde, i syfte att kunna utnyttja ventilationen för att kyla byggnaden (Ehnström, 2016). 

Temperaturintervall infördes för samtliga överstyrda ventilationsaggregat på Kv Slottet 4. TA9 

använde tidigare frånluftstemperaturen som referens för att reglera tilluftstemperaturen. På grund 

av att Ecopilot® använder inomhustemperaturgivarna som referens ändrades regleringsprincipen till 

konstant tilluftstemperaturreglering, som Ecopilot® har lättare för att överstyra (Ehnström, 2016). 

Regleringen av TA9 gick inte att ändra direkt i WDC utan fick omprogrammeras på plats genom dess 

styrenhet. Ventilationsaggregat TA1, TA2 och TA9 i Kv Slottet 4 har tryckreglering med hjälp av 

varvtalsstyrda fläktar och reglerades tidigare efter ett fast börvärde. För att se om det var möjligt att 

höja gränsen för trycket användes flödesbilderna i WDC, där både aktuellt tryck och fläktens varvtal 

finns synliga. Fläktarna i TA2 gick på maximalt varvtal vid angivet börvärde och därför lämnades de 

orörda. För TA1 och TA9 höjdes gränsen med 10 % då fläktarnas varvtal aldrig översteg 80 % vid 

uppnått börvärde. TA3 saknar möjlighet till varvtalsstyrning, varför inget tryckintervall infördes. 

Tabell 5 visar värden för tryck och temperatur för samtliga ventilationsaggregat, både före och efter 

implementering av Ecopilot®. 

Figur 26: Till höger visas reglerkurvan för VS1 grafiskt och i tabellform. Framledningstemperaturens gränser visas 
längst till vänster. Observera att Ecopilot® börvärdesförskjuter framledningstemperaturen. Bild hämtad från WDC. 
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Tabell 5: Temperatur och tryckintervall för byggnadens ventilationssystem. Tidigare börvärden anges i parantes. 

Ventilationssystem Min/Max 
tilluftstemperatur [°C] 

Min/Max tryck 
(tilluft) [Pa] 

Min/Max tryck 
(frånluft) [Pa] 

TA1 (19), 16-20 (230), 170-250 (150), 115-165 
TA2 (19), 16-20 (270), 200-270 (470), 350-470 
TA3 (15-17), 15-20 Konstant Konstant 
TA3EB1 – TA3EB4 (-), 15-20 Konstant Konstant 
TA9 (20) 16-20 (195), 145-215 (195), 145-215 

5.4.6 Solpåverkan 

Solpåverkan måste bestämmas individuellt för varje verksamhetsyta och hänsyn tas till byggnadens 

solavskärmning samt fönsteryta i förhållande till golvyta. Med hjälp av solinstrålningen beräknar 

Ecopilot® hur mycket energi som kan nyttjas från solen. Värdet anges i Ecopilot® som en procentsats 

och beräknas för alla fyra väderstreck i varje verksamhetsyta, se Figur 27. 

För att bestämma andelen solinstrålning undersöktes fastigheten både utvändigt och invändigt. 

Tabell 6 visar solinstrålning för varje verksamhetsyta på Kv Slottet 4. Den väderprognos Ecopilot® 

använder för att bestämma yttre påverkan utgår från Falkenberg, vilket var den närmsta valbara 

orten. 

Tabell 6: Solpåverkan på verksamhetsytorna ifrån olika väderstreck.  

Verksamhetsyta Fönsteryta 
Norr 

Fönsteryta 
Väster 

Fönsteryta 
Öster 

Fönsteryta 
Söder 

Kontor, Hus A Syd Plan 1-3 0 5 8 25 
Kontor, Hus A Norr Plan 1-3 25 0 0 0 
Kontor, Hus B Öst Plan 1-2 0 0 25 0 
Kontor, Hus B Väst Plan 1-2 0 30 0 0 
Tingssal 2018, Hus B Plan 2 0 0 0 0 

Tingssal, Hus B Plan 2 0 0 0 0 
Tingssal 2019, Hus B Plan 2 0 0 0 0 

Allmänutrymme, Hus C Plan 
1-2 

25 5 0 20 

Figur 27: Exempel på valda värden för hur solinstrålningen påverkar byggnaden i olika 
väderstreck. Bild hämtad från WDC. 
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5.4.7 Vindpåverkan 

När Ecopilot® beräknar vindpåverkan är det ett flertal faktorer den tar hänsyn till, se Figur 28. 

Vindriktningen för varje verksamhetsyta bestäms utifrån det väderstreck som just den ytan påverkas 

mest av, vilket lämpligen görs genom att studera byggnadens planritningar. Vindzonen anger hur stor 

spridning vinden har i förhållande till vindriktningen. Vindkompensering anger hur stor påverkan 

vinden har på byggnaden, exempelvis genom fönsterläckage. Ju tätare byggnaden är desto lägre 

värde anges. Funktionen gör att framledningstemperaturen till radiatorerna ökar vid högre 

vindstyrka.  

För Kv Slottet 4 valdes vindkompenseringen till 0,5 %/(m/s). Tabell 7 visar hur vindpåverkan har valts 

för de olika verksamhetsytorna. 

             Tabell 7: Vindriktning, vindzon och vindkompensering för verksamhetsytor på Kv Slottet 4. 

Verksamhetsyta Vindriktning [°] Vindzon [°] Vindkomp. [%/(m/s)] 

Kontor, Hus A Syd Plan 1-3 225 90 0,5 

Kontor, Hus A Norr Plan 1-3 0 180 0,5 

Kontor, Hus B Öst Plan 1-2 90 90 0,5 

Kontor, Hus B Väst Plan 1-2 270 90 0,5 

Tingssal 2018, Hus B Plan 2 0 0 0 

Tingssal, Hus B Plan 2 0 0 0 

Tingssal 2019, Hus B Plan 2 0 0 0 

Allmänutrymme, Hus C Plan 1-2 30 90 0,5 

5.5 Energianvändning efter installation 
Värmeanvändningen inhämtades under totalt en månad efter installation av Ecopilot® på Kv Slottet 

4. Under perioden 15 mars till 15 april 2016 uppgick värmeanvändningen till 18,5 MWh, se Bilaga 5. 

Det normalårskorrigerade värdet har beräknats för att jämföra energianvändningen med samma 

period föregående år. Antal graddagar för normalår och 2016 kan ses i Tabell 8. Dessvärre fanns 

endast tillgång till antalet graddagar per månad och inte per dygn, varför exakta antalet graddagar 

Figur 28: Exempel på vindpåverkan för en verksamhetsyta. Bild hämtad från WDC. 
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för vald period är okänt. Eftersom vald periods gränser befinner sig i mitten av respektive månad 

anses medelvärdet av antalet graddagar för månaderna utgöra en god approximation. Den 

normalårskorrigerade värmeanvändningen för 15 mars till 15 april 2016 beräknades till 19,3 MWh, se 

Bilaga 13 för beräkning. 

Tabell 8: Antal graddagar för mars och april samt 
medelvärden, hämtade från energibolag (SMHI, 2016). 

 Mars April Medelvärde 

Normalår 458 307 382,5 

2016 427 306 366,5 

 

Den el som byggnaden använde från 15 mars till 15 april 2016 uppgick till 25,8 MWh efter uppgift 

från fastighetsägarens energibolag (Nyström, 2016). Verksamhetsel och fastighetsel presenteras inte 

separat då erhållet värde innefattar all el som tillkommit byggnaden. 

5.6 Inneklimat efter installation 
För att rättvisande kunna jämföra inneklimatet före och efter installation av Ecopilot® valdes åter 

betjäningsområdena för ventilationen som referensram. Av samma anledning intervjuades samma 

personer som innan installationen, se Figur 20 för placering av dem. Intervjuerna gjordes den 15:e 

april 2016, alltså en månad efter driftsättningen av styrsystemet.  Samtliga tillfrågade anser att 

inomhusklimatet har varit bra under månaden. En person i betjäningsområde TA2 säger ”Jag har inte 

upplevt något problem alls med varken temperaturen eller ventilationen”. En tillfrågad i 

betjäningsområde TA9 uttrycker ”Jag känner ingen direkt skillnad på inomhusklimatet nu jämfört 

med tidigare”. Betjäningsområdenas inomhustemperaturer under månaden kan ses i Figur 29, för 

mer precisa värden se Bilaga 6. Diagrammet är uppbyggt på samma villkor som gäller i avsnitt 5.1.5, 

alltså beaktas timvärden som är hämtade under verksamhetstiden. Det bör även här beaktas att 

maxvärdet i betjäningsområde TA1 kommer från en givare som är placerad i rum med mycket 

solpåverkan. Exkluderas den var maxtemperaturen i betjäningsområdet 24,3 °C. 

 

  

Figur 29: Betjäningsområdenas medel-, min- och maxtemperaturer efter installation 
av Ecopilot®. 
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6 Resultat 
Resultatet inleds med en jämförelse av styrsystemen som undersökts i den svenska 

marknadsöversikten. Energibesparingen som respektive styrsystem ger upphov till presenteras 

också. I exempel på verklig installation görs en analys av energianvändningen och inneklimatet. 

Energibesparingen härleds och installationstekniska kvarstående avvikelser presenteras. 

6.1 Svensk marknadsöversikt 
Antalet installationer företagen har gjort varierar kraftigt, vilket i första hand kan härledas till åldern 

på respektive företag. KTC som har varit verksamma inom området i drygt 30 år har många fler 

installationer än övriga företag. Antalet installationer visar på hur stort respektive företag är sedan 

det bildades, medan årlig omsättning och antal anställda ger en indikation på hur stora företagen är i 

dagsläget, se Tabell 9. Utifrån det perspektivet är KTC och Kabona de största företagen av de fyra 

som undersökts. 

Tabell 9: Sammanfattning över respektive företags uppstartsår och storlek. 
 Omsättningen avser år 2015. 

Företag eGain KTC CRF Kabona 

Uppstartsår 2002 1985 2006 2001 
Omsättning 65 milj. 107 milj. 16 milj. 146 milj. 
Antal installationer 4500 >15 000 500a >400b 
Antal anställda 45 – 50 100 14 95 

6.1.1 Jämförelse 

För att tydligare visa likheter och skillnader mellan respektive företags styrsystem har ett antal 

parametrar valts ut, vilka kan ses i Tabell 10. I den anges vilka användningsområden och funktioner 

respektive styrsystem har samt vad som ingår vid en affärsuppgörelse. 

  

a) Uppkopplade anläggningar 

b) Ecopilot® (lanserades 2008) 
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Tabell 10: Jämförelse mellan respektive företags styrsystem och tjänster. 

 eGain KTC CRF Kabonaa 

Installeras i småhus - - - - 
Installeras i flerbostadshus x x x x 
Installeras i lokaler - x x x 
Reglerar värmesystem x x x x 
Reglerar ventilationssystem - x x x 
Reglerar kylsystem - x x x 
Reglering via inomhustemperaturgivare xb x x x 
Reglering via koldioxidgivare - x x x 
Implementering av fuktgivare x x x x 
Temperaturintervall under verksamhetstid - - - x 
Drifttidsstyrning x x x x 
Prognosstyrning x x - x 
Effektbegränsning med mätare - x x x 
Effektbegränsning med tidsstyrning x - x - 
Reglering efter energipris - - - x 
Tillämpar individuell mätning - x - - 
Intrimningsperiod x x - x 
Driftsupport x x x x 
Obligatoriskt driftavtal x - - x 
Molntjänst för datalagring x x x - 

  

 

Kartläggningen har visat att inget undersökt företag utför installationer inom småhussektorn. eGain 

har valt att enbart rikta in sig på marknaden för flerbostadshus medan övriga företag gör 

installationer i både flerbostadshus och lokalbyggnader. Alla fyra företag gör installationer i både 

befintliga och nya byggnader.  

De tekniska system som kan kopplas till respektive styrsystem varierar, där eGain är ensamma om att 

enbart styra värmesystemet. Övriga företags styrsystem kan implementera värme-, ventilations- och 

kylsystem, antingen direkt eller med hjälp av en gateway. Styrsystemen som har utvecklats av KTC, 

CRF och Kabona har stöd för öppna kommunikationsprotokoll, varav de vanligast förekommande är 

Modbus och M-bus. Det innebär att andra tekniska system som använder de protokollen kan kopplas 

till företagens styrsystem, exempelvis belysning och brandspjäll. KTC har även utvecklat ett eget 

protokoll för kommunikation som heter SRD-link. Det användes främst under företagets tidigare år 

men har därefter till viss del ersatts av standardiserade kommunikationsprotokoll. Gränssnitt som 

baserats på SCADA-system förekommer hos tre av de fyra undersökta företagen, endast eGain har 

utvecklat ett gränssnitt som inte är SCADA-baserat. 

Gemensamt för samtliga undersökta företag är att alla gärna använder fuktgivare för övervakning 

och inomhustemperaturgivare för att bättre ta tillvara på de interna värmetillskotten. För Kabona är 

det sistnämnda ett krav för att Ecopilot® skall kunna implementeras. I flerbostadshus eftersträvar 

dessutom nästan samtliga att givarna skall finnas i minst 10 – 20 % av lägenheterna. Undantaget är 

Kabona som utgår från antalet verksamhetsytor när mängden givare bestäms. eGain är det enda 

företag som inte implementerar koldioxidgivare. Anledningen till det är att företagets styrsystem inte 

reglerar luftmängderna utan enbart värmetillförseln. 

a) Inkluderar både Ecopilot och WDC 

b) Ingen realtidsreglering 
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Alla undersökta företag använder drifttidsstyrning i byggnader med olika verksamhetstider. Kabona 

sticker ut från övriga företag eftersom de använder ett temperaturintervall under verksamhetstiden. 

Företaget är också det enda som förskjuter börvärdet från befintliga reglerkurvor för att leverera 

önskad energimängd. eGain tillämpar en liknande metod men använder istället en korrigerad 

utetemperatur som appliceras på befintlig reglerkurva. Samtliga företag utom CRF använder 

prognosstyrning för att reglera tillförd energimängd till byggnaden. Prognoserna hämtas från SMHI 

för KTC, samt Foreca för eGain och Kabona. 

Företagen tillämpar effektbegränsning men tillvägagångssättet för funktionen är olika. KTC och 

Kabona sänker effekten genom styrsignal baserad på den faktiska momentana energianvändningen. 

eGain tillämpar tidsstyrning för att begränsa effekten under valda tidsintervall. CRF tillämpar båda 

strategierna, vilken som används beror på kundens önskemål. Kabona är det enda företag som 

tillämpar reglering efter elpris och är också ensamma om att inte tillhandahålla en molntjänst för 

datalagring. KTC är ensamma om att implementera individuell mätning av energianvändningen. 

Samtliga företag tillhandahåller driftsupport och driftavtal för kunderna. För eGain och Kabona ingår 

ett obligatoriskt driftavtal vid installation, på tre respektive ett års tid.  

6.1.2 Energibesparing 

Den uppskattade energibesparingen företagen förmedlar till en potentiell kund baseras på tidigare 

referenser och byggnadens nuvarande energianvändning. Den genomsnittliga energibesparing 

respektive företags styrsystem ger upphov till kan ses i Tabell 11. Följande bör beaktas: 

 Byggnadstyperna där styrsystemen installeras kan variera mycket och 

energibesparingspotentialen är större i byggnader som är dåligt styrda sedan tidigare. 

 Det som ingår vid en installation varierar beroende på vad kunden önskar. 

 Vid vissa installationer görs ytterligare åtgärder som exempelvis byte till energieffektivare 

fläktar och pumpar. 

 Den geografiska placeringen för byggnaderna är inte densamma. 

 Företagen räknar ut energibesparingen med olika metoder. 

Tabell 11: Procentuell energibesparing för respektive styrsystem och genomsnittlig  
energibesparing per kvadratmeter Atemp. 

 Byggnadstyp Installationssystem 

Flerbostadshus Lokalbyggnader Värme El Kyla 
eGain 10 – 15 % .. 10 – 15 % .. .. 
KTC 23 %a 23 %a * * * 
CRF * 11 % 10 % 11 % * 
Kabona 10 – 20 % 20 – 40 % 22 % 13 % 28 % 

 

Kartläggningen har visat att normalårskorrigering är den vanligaste metoden för att jämföra 

energianvändning före och efter en installation. KTC och eGain använder normalårskorrigering med 

energi-index eller graddagar för att beräkna gjorda energibesparingar. Kabona använder istället en 

energisignatur. CRF följer sällan upp den energibesparing installationerna gett upphov till, varför 

ingen standardmetod används.  

..) Ej tillämpbart 

*) Uppgift saknas 

a) 23 % är beräknat utifrån båda byggnadstyperna  
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6.2 Exempel på verklig installation 
Resultatet för installationen av Ecopilot® på Kv Slottet 4 innefattar analys av energianvändning och 

inneklimat, härledning till besparing och kvarstående installationstekniska avvikelser. De två 

sistnämnda utgår från information som inhämtats via gränssnittet i byggnadens styr- och 

övervakningssystem WDC. 

6.2.1 Analys av energianvändning 

Energianvändningen före och efter installation av Ecopilot® redovisas i nedanstående kapitel. 

Energibesparingen som beräknats gäller endast för vald mätperiod 15 mars – 15 april. Två olika 

metoder har använts för att beräkna värmeenergibesparingen, energisignatur och 

normalårskorrigering med graddagsmetoden. Elanvändningen har jämförts utifrån verklig 

energianvändning för vald mätperiod. Som står angivet i avsnitt 5.1.1 var det ett annat driftfall för 

ventilationssystemen på Kv Slottet 4 fram till november 2015 jämfört med perioden precis innan 

Ecopilot® installerades, se även Figur 39. Observera att mätperioden endast avser en månads 

mätvärden som inhämtats under uppvärmningssäsong. De värden som använts vid beräkningarna i 

följande avsnitt finns angivna i Bilaga 5. 

Att Ecopilot® minskade byggnadens effektbehov direkt efter implementering kan ses i Figur 30. Före 

installationen uppgick det genomsnittliga effektuttaget till 55 kW. En minskning av uttagen effekt 

erhölls efter driftsättning av Ecopilot®, som enligt figuren nedan sänktes till i snitt 30 kW. 

Medelutetemperaturen var något högre under andra halvan av mars, varför det minskade 

effektuttaget i figuren inte enbart kan härledas till det automatiska styrsystemet. 

 

Figur 30: Fjärrvärmecentralens timmedeleffekter före och efter installation av Ecopilot®. Bild hämtad från WDC. 

6.2.1.1 Energisignatur 

Den värmeenergibesparing som presenteras för kunden beräknas med hjälp av energisignaturen i 

analysverktyget. Energisignaturen som skapats i WDC för Kv Slottet 4 avser endast byggnadens 

värmeanvändning. Som referensår valdes år 2015, vilket innebär att hela årets energianvändning 

tagits hänsyn till när den gula referenslinjen skapats. Förutom energianvändningen krävs även 

referensårets medeltemperatur för att beräkna lutningen, vilken var 8,9 °C för Halmstad (SMHI, 

2015d). Utifrån byggnadens historiska energianvändning och erfarenhet från tidigare installationer av 

Ecopilot® antogs värmeenergibesparingen uppgå till 20 %. Förväntad värmeenergianvändning 

illustreras i energisignaturen av den gröna linjen, se Figur 31.  
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Figur 31: Energisignatur för Kv Slottet 4. Bild hämtad från WDC. 

Energibesparingen som beräknats utifrån energisignaturen i WDC har uppgått till 37 % i förhållande 

till referenslinjen och 23 % i förhållande till förväntatlinjen, se Figur 31. Ett problem med 

energisignaturen som skapats av analysverktyget för Kv Slottet 4 är att alla mätpunkter från när 

fjärrvärmemätaren kopplades in visas, vilket skedde två veckor innan driftsättning av Ecopilot®. Den 

procentuella energibesparing som beräknats av analysverktyget gäller därför inte den tidsperiod som 

valts att undersökas. 

Det bör beaktas att både referenslinjen och förväntatlinjen i Figur 31 är missvisande om 

energianvändningen skall jämföras utifrån det driftfall som rådde tiden precis innan installation av 

Ecopilot®. Linjen som representerar förväntad energianvändning skall i sådant fall vara 

parallellförskjuten åt vänster och ha en flackare lutning, till följd av de minskade 

ventilationsförlusterna som rådde efter november 2015. Att driftfallen är olika mellan perioden 

precis innan installation och föregående år framgår också av mätpunkterna i Figur 31. De punkter 

som ligger till vänster om 2 °C kommer från innan Ecopilot® installerades. Om driftfallen var 

desamma borde mätpunkterna hamnat på referenslinjen. Dock representerar referenslinjen relativt 

bra det driftfall som var 15 mars – 15 april föregående år eftersom det endast efter 1 november 2015 

rådde ett annorlunda driftfall. 

För att beräkna energibesparingen för korrekt period, 15 mars till 15 april har en egen energisignatur 

skapats av författarna, se Figur 32. Energianvändningen år 2016 för den undersökta perioden var 

18,5 MWh. Energianvändningen för samma period utifrån referenslinjen beräknades till 39,1 MWh 

enligt beräkningsmetod i avsnitt 4.4.2. Utifrån det uppgick energibesparingen till 20,6 MWh vilket 

motsvarar en procentuell besparing på 53 %. 
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Utifrån mätpunkterna har en linje som visar approximerad energianvändning skapats i 

energisignaturen, se Figur 32. Den flackare lutningen och förskjutningen till vänster kan härledas till 

att Ecopilot® gett upphov till effektivare styrning samt minskade ventilationsförluster tack vare olika 

driftfall. Linjen visar också att energibesparingen gentemot referensåret ökar när utetemperaturen 

sjunker och att den minskar när utetemperaturen ökar. Det finns dock endast mätpunkter mellan 3 – 

10 °C, varför byggnadens verkliga värmebehov för andra utomhustemperaturer inte har kunnat 

fastställas. Även i den egenskapade energisignaturen representerar referenslinjen driftfallet som 

rådde år 2015. 

6.2.1.2 Normalårskorrigering av värmeanvändning 

Energibesparingen har också beräknats med hjälp av graddagsmetoden. Den normalårskorrigerade 

energianvändningen från 15 mars till 15 april 2015 uppgick till 37 MWh. Från 15 mars till 15 april 

2016 beräknades energianvändningen till 19,3 MWh efter normalårskorrigering. Energianvändningen 

har därmed minskat med 17,7 MWh gentemot föregående år, vilket motsvarar en procentuell 

besparing på 48 %. Även tidigare värmeanvändning för samma period 2011 och framåt har varit 

betydligt högre än under 2016, se Figur 33. 

Figur 32: Energisignatur för perioden 15 mars till 15 april. Röd linje visar energianvändning under referensåret 
2015. Blå linje är en approximerad energianvändning baserad på punkterna för dygnsmedeleffekten. 

Figur 33: Värmeanvändningen har varierat från 2011 och framåt med en tydlig minskning efter 
installation av Ecopilot®. 
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6.2.1.3 Elanvändning 

Under perioden 15 mars till 15 april 2015 använde byggnaden totalt 32,3 MWh elenergi. 

Elanvändningen för samma period år 2016 uppmättes till 25,8 MWh, vilket är en minskning med 6,5 

MWh. Energibesparingen för perioden uppgick därmed till 20 %. Eftersom det är byggnadens totala 

elanvändning som jämförts har det därför inte gått att påvisa hur stor andel av energibesparingen 

som beror på Ecopilot® eller förändringar i verksamheten. När elanvändningen under vald period 

2016 jämfördes med samma period 2011 och framåt påvisade det att den varierat kraftigt från år till 

år, se Figur 34.  

6.2.1.4 Sammanställning av energibesparing 

Energibesparingen på värme- och elanvändningen mellan åren 2015 och 2016 för de olika metoderna 

som använts kan ses i Figur 35. Eftersom energibesparingen är beräknad utifrån energianvändningen 

för samma period ett år tidigare gäller beräkningarna för det driftfall som rådde då. Den minskning i 

energianvändning som Ecopilot® gett upphov till motsvarar därför inte rakt av den energibesparing 

som beräknats. 

 

Figur 34: 2015 var det år med högst elanvändning sett på en sexårsperiod. 2011 hade en betydligt 
lägre elanvändning än övriga år. 

Figur 35: Värme- och elenergibesparing för perioden 15 mars – 15 april mellan åren 2015 och 2016. De tre 
staplarna till vänster avser värmebesparing. 
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6.2.2 Härledning till energibesparing 

Energibesparingen har härletts genom att undersöka förändringar i de installationstekniska systemen 

via gränssnittet i WDC efter att Ecopilot® installerats. Besparingen har delats upp efter vilket typ av 

system den kan härledas till. 

6.2.2.1 Värmesystem 

Efter att Ecopilot® installerats gav det upphov till en momentan sänkning av uttagen värmeeffekt. I 

Figur 36 visas fjärrvärmecentralens primärsida. Där kan ses att flödet minskat till approximativt en 

tredjedel sedan tidigare. Dock har temperaturskillnaden ökat men inte i samma utsträckning som 

flödet minskat, varför energianvändningen ändå sänkts. En stor temperaturskillnad är att föredra 

eftersom avkylningen i centralen blir bättre och en lägre returtemperatur erhålls, vilket gynnar både 

fjärrvärmeleverantören och kunden. 

 

Figur 36: Flöde och temperaturer på primärsidan i fjärrvärmecentralen. Bild hämtad från WDC. 

Figur 37 visar fjärrvärmecentralens sekundärsida. I den framgår att framledningstemperaturen till 

radiatorsystemen och värmebatterierna har sjunkit efter implementeringen av styrsystemet. Det kan 

härledas till att Ecopilot® förskjutit börvärdet från tidigare reglerkurva och att utetemperaturen har 

ökat med tiden, vilket också framgår i figuren. 

 

Figur 37: Framledningstemperatur, börvärde och börvärdesförskjutning på sekundärsidan i fjärrvärmecentralen samt 
utetemperatur. Observera att framledningstemperaturen och börvärdet följer varandra. Bild hämtad från WDC. 

Även radiatorernas framledningstemperatur har minskat efter installationen, se Figur 38. Dock har 

flödet genom dem ökat vilket ventilens öppningsgrad indikerar. Fenomenet gäller för samtliga 

radiatorslingor, se Bilaga 14. Eftersom pumparna saknar möjlighet till varvtalsreglering erhålls ingen 

ökning av elanvändning då tryckstegringen tidigare strypts bort av ventilerna. Pumparnas kapacitet 

utnyttjas därmed bättre och besparing av fjärrvärme har med stor sannolikhet erhållits tack vare de 

sänkta framledningstemperaturerna. Det kan dock inte säkerställas genom figuren på grund av det 

ökade flödet genom radiatorerna. 
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Figur 38: Framledningstemperatur och öppningsgrad för ventil i radiatorsystem VS13. Bild hämtad från WDC. 

6.2.2.2 Ventilationssystem 

Vid installationen av styrsystemet infördes tryckintervall för de ventilationsaggregat där 

varvtalsstyrning tillämpas. Eftersom undersökt period är under uppvärmningssäsongen har 

aggregaten ventilerat enligt de undre satta gränserna. Tack vare att de tidigare satta börvärdena var 

högre än intervallens lägsta gränser har energibesparing erhållits. Figur 39 visar trycket i 

tilluftskanalerna för de aggregat som tillämpar varvtalsstyrning. Däri kan ses att trycket ändrades 

direkt efter implementeringen av Ecopilot®. Jämförs samma period föregående år har mycket energi 

sparats eftersom ett annat driftfall då tillämpades, vilket också framgår i figuren. Åtgärden har gjort 

att mindre fjärrvärme har behövts till radiatorer och värmebatterier tack vare minskade 

ventilationsförluster. Även besparing av el har erhållits tack vare trycksänkningen, vilket gjort att 

fläktarnas varvtal minskat. 

 

Figur 39: Tryck i tilluftskanaler för aggregat TA1, TA2 och TA9. Samma förlopp gäller även för ventilationssystemens 
frånluftskanaler. Bild hämtad från WDC. 

I ventilationsaggregat TA3 styrs tilluftstemperaturen i kanalsystemet med utetemperaturen som 

referens. I samband med installationen infördes ett nytt temperaturintervall, vilket har möjliggjort 

att Ecopilot® kunnat förskjuta börvärdet från befintlig kurva för att leverera optimerad 

tilluftstemperatur till kanalsystemet, se Figur 40.  
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Figur 40: Reglerkurva för tilluftstemperatur i TA3. Observera att Ecopilot® förskjuter börvärdet från befintlig reglerkurva. 
Bild hämtad från WDC. 

Eftersom tilluftstemperaturintervallet tidigare var 15 – 17 °C har värmeväxlaren under 

uppvärmningssäsongen endast utnyttjat cirka 30 % av sin kapacitet, se Figur 41. Tilluften har då 

sedan värmts upp av värmebatterierna i de olika efterbehandlingssystemen för att generera 

önskvärd tilluftstemperatur i rummen. Efter att Ecopilot® installerats utnyttjas värmeväxlarens fulla 

kapacitet och en energibesparing av fjärrvärme har erhållits tack vare att mindre värme behövts i 

efterbehandlingsbatterierna.  

 

Figur 41: Varvtal för värmeväxlare i TA3. Bild hämtad från WDC. 

I ventilationssystem TA9 har värmebatteriet och kylbatteriet varit igång samtidigt under 

uppvärmningssäsongen, se Figur 42. Dessvärre gick historisk användning av värme förlorad i 

samband med omprogrammeringen av aggregatet som skedde vid installationen. Figuren påvisar 

dock att värme använts eftersom den börjar från ett högt värde när Ecopilot® driftsattes.  
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Figur 42: Kyl- och värmeanvändning för ventilationsaggregat TA9. Bild hämtad från WDC.  

Figur 43 visar användningen av kyla med högre tidsupplösning. Där kan tydligt ses att kylan har 

använts med full kapacitet under verksamhetstiden trots att uppvärmningssäsong råder, för att 

sedan upphöra helt efter installationen. Åtgärden har gett upphov till besparing av både värme- och 

elenergi eftersom värme- och kylbatteriet slutat motverka varandra. 

 

Figur 43: Tillförsel av kyla i ventilationssystem TA9. Bild hämtad från WDC. 

I ventilationssystem TA9 regleras luftmängderna i två tingssalar med hjälp av koldioxidstyrda spjäll. I 

samband med installationen höjdes koldioxidgränserna för spjällen. I Figur 44 visas öppningsgraden 

för ett spjäll i tilluftskanalen och koldioxidhalten i aktuell tingssal. Där kan tydligt ses att spjället 

öppnat nästintill fullt när koldioxidhalten överskridit 400 ppm. Eftersom vanlig uteluft innehåller cirka 

400 ppm koldioxid har spjället öppnat trots att ingen ökad personbelastning funnits. Efter 

implementeringen av styrsystemet återgick spjällen till förinställd öppningsgrad på 20 % utan att 

koldioxidhalten överskred 420 ppm, vilket figuren också visar. Ingen energibesparing kan dock 

härledas till åtgärden eftersom trycket i kanalen och varvtalet för fläkten varit oförändrad oavsett 

öppningsgrad på spjället. Det sänkta trycket och varvtalet efter installationen härleds till det nya 

tryckintervallet. Antagligen har flöden tagits från andra delar av ventilationssystemet för att kunna 

tillgodose flödet i tingssalarna vid ökad öppningsgrad på spjällen, eftersom totalflödet och trycket i 

kanalen varit oförändrat. Alternativt fungerar inte regleringen av ställdonen till spjällen. Det innebär 

att den verkliga öppningsgraden varit oförändrad oavsett vad styrsignalen visat. 
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Figur 44: Reglering av flöde med hjälp av koldioxidhalt i ventilationssystem TA9. Bild hämtad från WDC. 

6.2.3 Analys av inneklimat 

Från intervjuerna att döma märks ingen skillnad på inomhusklimatet före och efter installationen av 

Ecopilot®, varken med avseende på det termiska klimatet eller på luftkvaliten. Betjäningsområdenas 

inomhustemperaturer före respektive efter installationen kan ses i Figur 45. 

Stapeldiagrammet visar att inomhustemperaturen under verksamhetstiden minskat med cirka 1 °C i 

snitt för betjäningsområdena efter installationen, vilket också är en anledning till att 

värmeenergibehovet minskat. Generellt har det inte gått att påvisa att temperaturerna varierat mer 

efter implementeringen av styrsystemet eftersom temperaturintervallen i figuren inte är entydigt 

större för något av driftfallen. Det kan beaktas att de maximala temperaturerna i TA1 varit höga, 

vilket beror på att givaren som genererat maxvärdet är placerad i ett rum som påverkas av 

solinstrålning. Därav var maxtemperaturen än högre efter installationen eftersom rummet varit mer 

utsatt för solpåverkan under våren. Anmärkningsvärt är också att minsta temperaturerna i TA9 var 

väldigt låga. Det beror på att värdena har fåtts från en givare placerad i en stor tingssal som blir kall 

när ingen personnärvaro finns. Hur temperaturerna varierar med tiden inom ett betjäningsområde 

kan ses i Figur 46. 

Figur 45: Inomhustemperaturer före och efter installation av Ecopilot® under 
verksamhetstiden, staplarnas intervall avser givarnas min- och maxtemperaturer. 
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Figur 46: Inomhustemperaturer för betjäningsområde TA2, det gröna området representerar temperaturintervallet där 
inomhustemperaturen önskas vara. Bild hämtad från WDC. 

Givarnas temperaturer varierar inte märkbart mycket under och utanför verksamhetstiden. En 

anledning till det är att byggnadens stomme är tung vilket gör att den termiska balansen bibehålls 

även utanför verksamhetstiden.  

6.2.4 Installationstekniska avvikelser 

Med hjälp av styr- och övervakningssystemet WDC har ett antal kvarstående avvikelser hittats 

gällande installationssystemen efter installation av Ecopilot®. 

6.2.4.1 Frysskydd för värmebatterier 

Värmebatterierna för samtliga ventilationsaggregat undersöktes. Varje värmebatteri innehåller ett 

frysskydd vars uppgift är att säkerställa att vattnet inte fryser och därmed förstör värmebatteriet. Ett 

börvärde på temperaturen anges som gäller då ventilationsaggregatet inte är i drift. Vad som kunde 

ses var att frysskyddets temperatur utanför verksamhetstid var mycket högre än då verksamhet 

pågick. Under helg och kvällar uppgick temperaturen på frysskyddet i TA1 till ungefär 24 °C medan 

temperaturen under verksamhetstid var cirka 19 °C, se Figur 47. Det finns därför marginal för att 

minska frysskyddets temperatur och därmed sänka värmeanvändningen. Samma beteende 

upptäcktes även för ventilationsaggreagat TA2 och TA9, se Bilaga 15. 

 

Figur 47: Röd linje visar temperatur på frysskydd i värmebatteriet. Blå linje visar öppningsgraden i procent på styrventilen 
som går till värmebatteriet. Bild hämtad från WDC.  
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6.2.4.2 Styrventil i fjärrvärmecentral 

Genom att studera flödesbilden i WDC uppmärksammades ett avvikande beteende för styrventilen 

som bestämmer flödet på primärsidan i fjärrvärmecentralen. Som framgår av Figur 48 uppstår det 

korta momentana ökningar av flödet med ett antal timmar emellan. Spikarna uppstår när 

styrventilen når en öppningsgrad på ungefär 95 %. 

 

Figur 48: Flödestopparna uppstår flera gånger per dygn, under och utanför verksamhetstid. Bild hämtad från WDC.   

Efter ett platsbesök med fastighetsteknikern säkerställdes det att styrventilen gick att öppna 

respektive stänga korrekt, se Figur 49. I och med att styrventilen stängdes helt förändrades dess 

beteende de nästkommande dagarna. Öppningsgraden varierade tidigare mellan 80 – 95 % men 

ändrades efter funktionstestandet till ungefär 30 %, med bibehållet flöde, se Figur 50. Den 

undersökning som gjordes visar att det inte råder något proportionellt förhållande mellan 

styrventilens öppningsgrad och flödet på primärsidan, vilket också framgår i Figur 50. Av den 

anledningen bör styrventilen ses över eller bytas ut för optimal funktion. 

 

Figur 49: Till vänster visas styrdonet som funktionstestades med WDC. 

 

Figur 50: 11 april ses en förändring av styrventilens öppningsgrad. Dagarna som följer ökar öppningsgraden tills ursprungligt 
intervall uppnås, flödet är dock oförändrat. Bild hämtad från WDC. 
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7 Diskussion 
Diskussionen behandlar den svenska marknadsöversikten och exempel på verklig installation, vilka 

presenteras nedan. 

7.1 Svensk marknadsöversikt 
Initialt gjordes en bedömning att de företag som valdes att undersökas utgjorde en bra 

representation av marknaden i Sverige idag. Resultatet har dock visat att samtliga undersökta 

företags styrsystem har många likheter med varandra, främst gällande användningsområden. För att 

ge en mer rättvis bild över fastighetsautomation i Sverige borde fler företag ha behandlats i 

rapporten. Om ytterligare företag undersökts skulle ett bättre tvärsnitt över marknaden kunna 

erhållas som täcker fler funktioner och användningsområden.  

Gemensamt för samtliga företag är att traditionell framkopplad reglering ersätts med återkopplad 

reglering, där inomhusgivare används som referens. Företagen bedömer dock att olika funktioner har 

olika stor påverkan på energianvändningen. eGain uppger att prognosstyrning kan leda till 

energibesparingar på 10 – 15 % medan KTC, som förvisso tillhandahåller prognosstyrning anser att 

dess besparingspotential är knapp. Att bedöma om individuell mätning är en bra åtgärd att 

implementera beror på vilket perspektiv det ses ifrån. Ur energisynpunkt anses det vara bra eftersom 

det minskar energianvändningen. Om det istället ses ur ett ekonomiskt perspektiv för 

fastighetsägaren är individuell mätning sämre eftersom det inte är en kostnadseffektiv åtgärd.  

Att inget av företagen är etablerade inom småhussektorn kan bero på att energibesparingen i den 

typen av fastigheter är mycket lägre än i större byggnader som har många olika installationssystem. 

Om det ska vara lönsamt för företagen blir åtgärden för småhusägaren relativt dyr om hänsyn tas till 

den mindre energibesparingen som erhålls. Med en hög investeringskostnad och låg energibesparing 

fås en lång återbetalningstid vilket gör åtgärden mindre aktuell för implementering i småhus. 

Som resultatet visar har det i många fall inte gått att ange hur stor energibesparing som varje 

styrsystem ger upphov till. Både energibesparingen som genereras i olika byggnadstyper och i de 

olika installationssystemen är i många fall okända. Det beror på att vissa företag väljer att inte följa 

upp den energibesparing som görs eftersom det troligen är mer ekonomiskt att fokusera på 

kärnverksamheten. Dock bör det ligga i företagets intresse att följa upp en installation, dels för att 

säkerställa att energibesparing och funktionalitet stämmer med vad som utlovats. Energibesparingen 

är också ett av de främsta argument som ett företag kan använda för att marknadsföra sitt 

styrsystem. En energiuppföljning ger därför ett bättre underlag att presentera för potentiella kunder. 

Företagen som har obligatoriska driftavtal är de som kunnat bistå med mest information angående 

styrsystemens energibesparing. Det beror på att ekonomiska incitament finns för att följa upp 

energianvändningen. En kund kan se det som en onödig utgift att behöva teckna ett driftavtal vid en 

affär men det behöver dock inte vara något negativt eftersom systemet injusteras och optimeras av 

personer med yrkesvana. 

Energibesparingen mellan olika företags styrsystem är svåra att jämföra med varandra eftersom olika 

metoder tillämpas när energibesparingen räknas ut. Graddagsmetoden är en beprövad metod för att 

normalårskorrigera och tillämpas därför av många. Vissa företag anser att den är felaktig och väljer 

därför en annan metod för att jämföra energianvändningen. Ett sätt att underlätta jämförelser av 

energibesparingen från olika företags styrsystem kan vara genom att införa en standardmetod. 
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Energibesparingen som erhålls beror inte alltid på installationen av styrsystemet. Om andra åtgärder 

för att minska energianvändningen gjorts i samband med en installation av ett styrsystem är det 

svårt att härleda hur stor energibesparingen är för respektive åtgärd. Det händer att det inte tas 

hänsyn till när energibesparingen beräknas, varför hela besparingen tillskrivs styrsystemet. Ett 

styrsystems besparingspotential beror också mycket på hur väl fastighetens installationstekniska 

system tidigare styrdes. Eftersom styrsystemen inte installeras i byggnader med samma 

förutsättningar är det också svårt att rättvist jämföra systemens besparingspotential. 

7.2 Exempel på verklig installation 
Den värmeenergibesparing Ecopilot® gett upphov till på Kv Slottet 4 varierar beroende på vilken 

beräkningsmetod som används. Att besparingen blir lägre med analysverktygets energisignatur är 

inte konstigt eftersom energianvändningen två veckor innan installationen innefattats i beräkningen. 

Den energibesparing som erhållits med egengjord energisignatur anses därav mer rättvisande tack 

vare att rätt period tillämpats vid konstruktionen av den. Hade korrekt period använts i 

analysverktygets energisignatur borde den erhållna besparingen påvisa samma resultat som 

författarnas egengjorda. Det bör uppmärksammas att referenslinjens lutning säkerligen inte stämmer 

helt eftersom lutningen på linjen bestämts med energianvändningen för hela året och 

årsmedeltemperaturen. För en mer korrekt representation av referenslinjen borde den skapats 

genom att plotta utetemperaturen mot energianvändningen med kortare intervall. Det måste också 

beaktas att besparingen gäller gentemot det driftfall som rådde föregående år eftersom 

referenslinjen i båda energisignaturer är skapad utifrån energianvändningen år 2015. Det innebär att 

energibesparingen inte helt kan tillskrivas Ecopilot® på grund av att ett annat driftfall med mindre 

ventilationsförluster rådde precis innan styrsystemet installerades. För att endast räkna ut den 

energibesparing Ecopilot® gett upphov till borde referenslinjen skapats utifrån det driftfall som rådde 

precis innan installationen av styrsystemet. Dock var den perioden endast ett fåtal månader vilket 

anses vara en kort period för att säkerställa byggnadens energibehov vid olika rådande 

utetemperaturer. Dessutom är fjolårets driftfall nödvändigt att utgå ifrån för att kunna jämföra 

energibesparingen från energisignaturen gentemot besparingen som normalårskorrigering via 

graddagsmetoden gett upphov till. 

Den energibesparing som beräknats med graddagsmetoden är fem procentenheter lägre än 

energibesparingen som fåtts från den egengjorda energisignaturen. Anledningen till att värdena inte 

är desamma beror bland annat på att graddagsmetoden endast tar hänsyn till den energianvändning 

som användes exakt samma period föregående år medan energisignaturen tar hänsyn till hur 

byggnadens energiåtgång varit under hela året. Dessutom utgår graddagsmetoden från en 

balanstemperatur på 17 °C vilket med största sannolikhet inte gäller för byggnaden eftersom 

energisignaturen påvisar att den är något lägre. Hade antalet graddagar existerat för olika 

balanstemperaturer skulle metoden kunnat påvisa en mer korrekt energibesparing. Att räkna ut 

energibesparing med hjälp av energisignatur anses generellt mer rättvisande eftersom byggnadens 

energianvändning vid samma utetemperaturer jämförs, till skillnad mot att jämföra samma 

månaders graddagar för olika år.  

På grund av examensarbetets tidsram och att installationen av Ecopilot® drog ut på tiden kunde 

endast en månads energianvändning analyseras. Därav kan den uträknade energibesparingen inte 

appliceras för hela året utan endast för den månaden som undersöktes. Den faktiska och 

procentuella värmeenergibesparingen skulle med största sannolikhet vara större om jämförelsen 
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gjordes vid en kallare period, vilket också framgår i energisignaturen. På samma vis skulle 

besparingen vara mindre om en varmare period valdes. Faktumet gäller för både energisignatur och 

graddagsmetod. För större säkerhet gällande byggnadens värmeenergibehov vid olika 

utetemperaturer och den energibesparing Ecopilot® ger upphov till bör en längre tidsperiod av 

energianvändningen undersökas. 

Den elbesparing Ecopilot® gett upphov till är svår att påvisa eftersom ingen separat mätning finns till 

byggnadens fastighetsel. Besparingen på 20 % av totalbehovet gentemot samma period 2015 ger 

dock en tydlig antydan att Ecopilot® minskat elanvändningen. Dock påverkas även elbesparingen av 

att ett annat driftfall rådde föregående år på grund av att ventilationsaggregaten då förbrukade mer 

el. Därav kan inte all elbesparing härledas till styrsystemet. Det anses emellertid högst osannolikt att 

besparingen berott på minskad användning av verksamhetsel. Hade separat mätning till 

fastighetselen funnits skulle den procentuella elbesparingen för fastigheten blivit större eftersom 

verksamhetselen då inte räknats med. Elanvändningen har dock historiskt sett varierat men på grund 

av att separat mätning saknas är det okänt vad det beror på. Liksom för värmebesparingen gäller 

elbesparingen endast för vald period. Tvärtemot värmebesparingen är elbesparingen antagligen 

högre på sommaren eftersom byggnadens kylsystem är eldrivet. Dock är det okänt hur kylbehovet 

kommer påverkas av Ecopilot® eftersom undersökningen gjorts under uppvärmningssäsongen. För 

att i framtiden tydligt kunna analysera det bör separat mätning av elen till kylmaskinerna 

implementeras. Med hjälp av åtgärden skulle en energisignatur även för kylbehovet kunna skapas av 

analysverktyget i WDC. 

Eftersom samtlig energibesparing har härletts med hjälp av gränssnittet i WDC har det i många fall 

inte kunnat påvisas hur stor den varit för varje installationstekniskt system. Det beror på att det i 

många fall endast funnits tillgång till procentuella storheter av öppningsgrader samt varvtal och inga 

explicita flöden eller effekter. För att få bättre koll på den energi som åtgår vid de enskilda 

installationstekniska systemen bör separata energimätare implementeras. Fem Hjärtan bör även 

undersöka om de kan sänka sin effekttaxa till följd av det minskade effektuttaget. Det kräver dock att 

uttagen effekt mäts vid DVUT, alternativt kollas av i energisignaturen. 

Efter installation av Ecopilot® sänktes inomhustemperaturen med cirka 1 °C. Uppenbarligen har de 

intervjuade personerna inte märkt av den marginella temperatursänkningen. För större säkerhet 

gällande styrsystemets inverkan på inneklimatet borde dock fler personer intervjuas samt 

undersökningen göras under ett längre tidsintervall. Det sistnämnda hade gjort att fler mätvärden 

generats från givarna och inneklimatet hade kunnat utvärderas vid mer varierande utetemperaturer 

och väderpåverkan. Det bör beaktas att vissa utrymmen har tillåtits bli måttligt varma eller kalla. Det 

beror på att Ecopilot® reglerar efter inomhusgivarnas medianvärde för respektive verksamhetsyta. 

Det innebär att en givares värde kan tillåtas gå långt utanför komfortintervallet utan att styrsystemet 

tar hänsyn till det. Trots att intervjuade personer är nöjda med inomhusklimatet borde 

ventilationsflödet kontrolleras i de betjäningsområden där Ecopilot® tillämpar tryckreglering. Det bör 

göras för att säkerställa att ventilationsflödet inte understiger de krav som ställs av 

Arbetsmiljöverket. 
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8 Slutsats 
Den slutsats som kommits fram till är uppdelad efter de två huvuddelarna i examensarbetet, vilka 

presenteras nedan. 

8.1 Svensk marknadsöversikt 
Som kartläggningen visat är flerbostadshus och lokalbyggnader områden där fastighetsautomation 

tillämpas. Däremot är småhusmarknaden relativt outforskad och för att 

fastighetsautomationsföretag ska lyckas etablera sig på den marknaden behöver nuvarande 

styrsystem anpassas. Traditionell framkopplad reglering med endast utetemperaturen som referens 

väljs bort till förmån för inomhustemperaturgivare för att ta tillvara på interna värmetillskott. Vanligt 

förekommande funktioner inom fastighetsautomation är drifttidsstyrning, prognosstyrning och 

effektbegränsning. Mycket av besparingspotentialen baseras på att endast ventilera vid behov och 

att utnyttja byggnadens värmetröghet. Även om olika metoder används av företagen för att beräkna 

energibesparing visar undersökningen att fastighetsautomation i snitt sparar 10 – 40 %. Hur stor 

besparing som kan uppnås beror på faktorer som: 

 Byggnadstyp 

 Geografisk placering 

 Tidigare styrning av installationssystem 

 Eventuella ytterligare åtgärder som görs samtidigt 

En helt korrekt jämförelse av energibesparingen för olika företags styrsystem är därför problematisk 

att göra med flera faktorer som påverkar. Av de företag som undersökts har det i många fall också 

varit svårt att få tillgång till energibesparingen för de olika byggnadstyperna och 

installationssystemen.  Enbart för de företag som tillhandahåller obligatoriskt driftavtal har 

detaljerad information kunnat erhållas eftersom de följer upp den energibesparing som styrsystemen 

gett upphov till.   

8.2 Exempel på verklig installation 
Efter installationen av Ecopilot på® Kv Slottet 4 erhölls en stor värmeenergibesparing. Med 

energisignaturmetoden uppgick den till 20,6 MWh eller 53 %, med graddagsmetoden blev den 17,7 

MWh eller 48 %. Den totala elbesparingen uppgick till 6,5 MWh vilket motsvarar en procentuell 

besparing på 20 %. Energibesparingen kan dock endast appliceras för vald tidsperiod, varför 

energianvändningen bör undersökas under en längre tid för större säkerhet gällande styrsystemets 

energibesparing. Den minskade energianvändningen kan i WDC härledas till att Ecopilot®: 

 Genererat en effektivare avkylning i fjärrvärmecentralen med lägre flödestemperaturer på 

sekundärsidan samt primärsidans returledning. 

 Börvärdesförskjutit befintliga reglerkurvor med hjälp av värden från inomhusgivare och 

väderprognos för att leverera optimerad energimängd. 

 Sänkt ventilationsflödet i betjäningsområden där varvtalsstyrning på aggregaten tillämpas. 

 Bättre utnyttjat värmen ur frånluften till följd av optimerad styrning. 

 Samkört byggnadens installationstekniska system och därmed undvikit att värme och kyla 

motverkat varandra. 

 Under verksamhetstiden sänkt temperaturen inomhus. 
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Vidare beror också den stora energibesparingen på att den jämförts med en period när ett 

annorlunda driftfall rådde än det som gällde precis före installation av Ecopilot®. Därav kan inte 

samtlig besparad energi helt härledas till styrsystemet. Trots att inomhustemperaturen sjunkit med 

ungefär 1 °C under verksamhetstiden påvisar intervjuerna som gjordes att inomhusklimatet inte 

försämrats. Intervjuade personer är nöjda med den termiska upplevelsen och luftkvaliten, både före 

och efter implementeringen av Ecopilot®. Dock bör ventilationsflödet kontrolleras för att se till att 

ventilationskraven från Arbetsmiljöverket säkerställs. Två kvarstående installationstekniska avvikelser 

kunde upptäckas i WDC efter installationen av Ecopilot®. Värmebatteriernas frysskyddstemperaturer 

var onödigt höga och fjärrvärmecentralens styrventil påvisade ett avvikande beteende med höga 

värmeeffekttoppar som följd. Åtgärdas dessa avvikelser kan med stor säkerhet ännu mer energi 

besparas.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

 

Figur 51: Kv Slottet 4 ligger på västra sidan av Nissan strax söder om centrum (Eniro, 2016).  
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10.2 Bilaga 2 

 

Figur 52: Planritning över Kv Slottet 4, plan 1. 



79 
 

 

Figur 53: Planritning över Kv Slottet 4, plan 2.  
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Figur 54: Planritning över Kv Slottet 4, plan 3. 
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10.3 Bilaga 3 

 

Figur 55: Byggnadens uppdelning för de olika huskropparna. Uppdelningen ser likadan ut även på övriga plan.  
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10.4 Bilaga 4 

 

Figur 56: Betjäningsområden och aggregatbeteckningar, plan 1. 
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Figur 57: Betjäningsområden och aggregatbeteckningar, plan 2. 
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Figur 58: Betjäningsområden och aggregatbeteckningar, plan 3. 
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10.5 Bilaga 5 

 

Figur 59: Fjärrvärme- och elanvändning i kWh för år 2015, både normalårskorrigerade och uppmätta. 
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Figur 60: Fjärrvärmeanvändning 15 mars – 15 april 2016. 
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10.6 Bilaga 6 

 

Figur 61: Inomhustemperaturer i olika betjäningsytor före installation av Ecopilot®. 

 

 

Figur 62: Inomhustemperaturer i olika betjäningsytor efter installation av Ecopilot®. 
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10.7 Bilaga 7 

 

Figur 63: Slutgiltiga givarplaceringar i WDC, plan 1. 
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Figur 64: Slutgiltiga givarplaceringar i WDC, plan 2. 
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Figur 65: Slutgiltiga givarplaceringar i WDC, plan 3. 
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10.8 Bilaga 8 

Övergripande fastighetsfakta: 

A-temp: 5031 m2 

Antal våningar: 3 Plan, vissa delar endast 2 Plan+ Vindsplan 

Byggår: 1960 + 1995 (1978) 

Byggnadsstomme: Betong/ Tegel 

Fönstertyp: 2 glas (3 glas) 

Årsförbrukning energi före installation av Ecopilot, Värme: 323 (340 normalårs. 2015) Mwh/år

 El: 360 Mwh/år 2015 Kyla: Via EL 

Referensår för energiförbrukning: Energiprognos 16-02-01, 2015. 

Adress: Besöksadress: Södra vägen 5, Halmstad 

Orientering:  Hus A Längs Gula Briggens gata 

 Hus B Längs vattnet parallellt med  Södra vägen 

 Hus C i Nord Väst parallellt med Hus A    

Övergripande systembeskrivning för denna fastighet. 

Betjänas av fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten. Kyla produceras via lokal kylmaskin. 

Undercentralen är placerad i UC 1093, Hus A plan 1. 

Värme: 

VS1 betjänar ventilationsaggregat,  eftervärmningsbatterier och radiatorer med värme. 

VV1 varmvatten bereds i varmvattenberedare med inbyggd el-patron. 

VS11 (SHG1-SYD) betjänar Hus A sydfasad Plan 1-3. Placerad i fläktrum plan 4 i Hus A. 

VS12 (SHG2-NORR) betjänar Hus A norrfasad Plan 1-3. Placerad i fläktrum plan 4 i Hus A. 

VS13 (VS-Öst) betjänar Hus B Plan 1-2 östfasad. Placerad i aggregatrum 1024. 

VS14 (VS-Väst) betjänar Hus B Plan 1-2 västfasad. Placerad i aggregatrum 1024 

VS15 (f.d. RAD) betjänar Hus C Plan 1-2. Placerad i Teknik 1016-1018, Hus C plan 1. 

Se driftkort: VS1-VS14 

Kyla: 

Fastigheten är försedd med kyla via en kylmaskin. Kylan distribueras via ventilation och kylbafflar. 

KM1, Kylmaskin Hus C, är placerad på yttertak Hus B. 

KB02 (KYLB) betjänar kylbafflar Hus C plan 1-2. Systemet är daggpunktsreglerat och är placerad i 

teknikrum 1016-1018 

Se driftkort: KM1, KB02, RC1, RC2 och TAFA3-EB1-4. 

Ventilation: 

Ventilationen består av 6 stycken ventilationssystem. 

FF1 betjänar Pentry med frånluft. Ecopilotas ej, men bevaka drifttider och ev. Läckage.  

TA1 betjänar Södra delen av Hus A plan 1-3 med behandlad tilluft. Kyla via eget kylaggregat. 

TA2 betjänar Norra delen av Hus A plan 1-3 med behandlad tilluft. Kyla via eget kylaggregat. Aggregaten 

är placerade i fläktrum Hus A Plan 4. 

TA/FA3 betjänar Gamla delen, Hus B plan 1-2 med behandlad tilluft. 

Systemet har lokal efterbehandling via värme- och kylbatterier i tilluften 

Systemen är placerad i aggregatrum 1024. 

TA/FA3- EB1 betjänar rum på plan 2 Hus B. Tingsal6 & 7 (2010-2012, 2007-2009) samt (2006). 

TA/FA3- EB2 betjänar Tingssal 2018, Hus B Plan 2 

TA/FA3- EB3 betjänar Tingssal Hus B Plan 2 

TA/FA3- EB4 betjänar Tingssal 2019, Hus B Plan 2 

TA5 betjänar Tingsal 5, 2013 Plan 2 Hus A/B med ventilation. Aggregatet är ej uppkopplad GOLD 

aggregat. Idag styrs det till lågfart och forceras via tryckknapp vid användning. Ecopilotas ej. 
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Aggregatet är placerat i fläktrum Hus A plan 4. 

TA9 betjänar  Hus C plan 1 och 2 samt västra delen av Hus B Plan 1 och Passage mellan Hus A och B plan 

2. 

Tingssal 1 och 2, (2135 och 2003) i Hus C Plan 2  är försedda med rumsystem för VAV och kylbatteri via 

Ecopilot. Utrustning är placerad i Teknik 1016-1018, Hus C plan 1. 

Lokalerna plan 1-3 förses med tilluft via tilluftsdon  och evakueras med frånluftsventiler i WC, städ och 

kontorsrum. 

Hus C förses med tilluft via kylbafflar. 

Varje våningsplan har stamspjäll RC som kan användas för avgränsning vid olika verksamhetstider. 

Dessa har ingen beskrivning i WDC:n. Komplettera med funktion/system etc. 

Se driftkort: TA1, TA2, TAFA3, TA5, TA9 och FF1 

Övergripande verksamhetsbeskrivning för denna fastighet. 

Denna fastighet har följande verksamheter: 

Plan 0: Garage och teknikutrymmen som ej ingår i A-temp. (Finns inget Plan 0?) 

Plan 1-3:  Kontor , tingssalar, personalutrymmen 

Plan 4: Vindsvåning med fläktrum. 
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10.9 Bilaga 9 

 

Figur 66: Uppdaterade betjäningsområden, plan 1. 
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Figur 67: Uppdaterade betjäningsområden, plan 2. 
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Figur 68: Uppdaterade betjäningsområden, plan 3. 
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10.10 Bilaga 10 

 

Figur 69: Givarplaceringsunderlag, plan 1. Gula cirklar representerar mottagarnas upptagningsområde.  
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Figur 70: Givarplaceringsunderlag, plan 2. Gula cirklar representerar mottagarnas upptagningsområde. 
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Figur 71: Givarplaceringsunderlag, plan 3. Gula cirklar representerar mottagarnas upptagningsområde.  
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10.11 Bilaga 11 

 

Figur 72: Ändring av givarplaceringar och serienummer, plan 1. 
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Figur 73: Ändring av givarplaceringar och serienummer, plan 2 
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Figur 74: Ändring av givarplaceringar och serienummer, plan 3. 
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10.12 Bilaga 12 

 

 

  

Figur 75: Fastighetsfakta för Kv Slottet 4. 
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10.13 Bilaga 13 
Fjärrvärmeanvändningen för perioden 15 mars – 15 april 2016 har normalårskorrigerats med följande 

formler: 

Korrigeringsfaktor = 
366,5

382,5
= 0,958 

Normalårskorrigerad värmeanvändning = 18,5 𝑀𝑊ℎ/0,958 = 19,3 𝑀𝑊ℎ  
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10.14 Bilaga 14 

 

Figur 76: Framledningstemperatur och öppningsgrad för ventil i radiatorsystem VS11. Bild hämtad från WDC. 
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Figur 77: Framledningstemperatur och öppningsgrad för ventil i radiatorsystem VS12. Bild hämtad från WDC. 



106 
 

 

Figur 78: Framledningstemperatur och öppningsgrad för ventil i radiatorsystem VS13. Bild hämtad från WDC. 
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Figur 79: Framledningstemperatur och öppningsgrad för ventil i radiatorsystem VS14. Bild hämtad från WDC. 
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Figur 80: Framledningstemperatur och öppningsgrad för ventil i radiatorsystem VS15. Bild hämtad från WDC. 
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10.15 Bilaga 15 

 

Figur 81: Värmebatteri i TA1. Röd linje visar temperatur på frysskydd i värmebatteriet. Blå linje visar öppningsgraden i 
procent på ventilen som styr flödet till värmebatteriet. Bild hämtad från WDC. 
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Figur 82: Värmebatteri i TA2. Röd linje visar temperatur på frysskydd i värmebatteriet. Blå linje visar öppningsgraden i 
procent på ventilen som styr flödet till värmebatteriet. Bild hämtad från WDC. 
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Figur 83: Värmebatteri i TA9. Röd linje visar temperatur på frysskydd i värmebatteriet. Blå linje visar öppningsgraden i 
procent på ventilen som styr flödet till värmebatteriet. Bild hämtad från WDC. 
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