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II 

 

Sammanfattning 

 

Till åren 2020 skall energianvändning på bostadshus minska med 20 % och till år 

2050 skall en minskning med 50 % göras. Detta enligt beslut från svensk riksdag.  

Detta examensarbete är just inriktat på en typ av åtgärd för att minska 

energianvändningen i bostadshus, nämligen digital styrning av energianvändningen i 

flerbostadshus.  

Företaget Uppvidingehus är ett kommunalt bostadsföretag i Uppvidinge kommun 

som förvaltar och äger omkring 800 bostäder. Uppvidingehus är intresserade av att 

investera i ett digitalt energistyrningssystem för sina bostadshus. 

Denna studie undersöker tre utvalda bostadsområden i Åseda. Dessa tre områden är 

byggda under olika årtionden och skiljer sig i konstruktionen. Syftet med 

undersökningen är att få information ifall ett digitalt energistyrningssystem uppfyller 

de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna på bostadshusen.  

Dessa tre aspekter undersöks genom kontakt med tre utvalda energistyrnings-företag 

som säljer en sådan tjänst. Tre fastighetsbolag som är kunder till ett av vartdera 

energistyrningssystemet har kontaktats för åsikter ur deras perspektiv.  

Studiens resultat visar upp potentiella energiminskningar, ekonomiska jämförelser 

och hur fastighetsägare och hyresgäster upplever systemet. Resultatet redovisar ifall 

det är lönsamt för ett mindre bostadsföretag att investera i ett digitalt 

energistyrningssystem för att minska energianvändning i flerbostadshus.  
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Summary 

 

Until the year of 2020 the residential houses need to reduce their energy use with 20 

% and until the year off 2050 it should be reduced with 50 %. This decision is based 

from the Swedish parliament. 

This master thesis is precisely focused to on type of energy reduction form to 

residential buildings, namely digital power management of heating/energy 

consumption of apartment buildings.  

Uppvidingehus is a municipal residence building company in Uppvidinge 

municipality that manages and owns 800 buildings. Uppvidingehus is interested in 

investing a digital power management for their residential building.  

This study examines three selected residential building areas in Åseda. These three 

areas are built under three different decades and divides in the construction. The 

purpose with the study is to gather information so a digital power management can 

meet the three different aspects. The aspects are organic, economic and social. 

These three aspects are examined through contact with the three selected reseller of 

digital power management products. Three real estate companies that are customers 

of each energy management system is contacted for their opinions. 

The study’s result shows potential energy reductions, financial comparison and how 

property owners and tenants are experiencing the system. The result shows if it is 

profitable for a smaller building company to invest in a digital power management 

system to reduce energy consumption in residential buildings. 
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Abstract 

 

Äldre flerbostadshus i dagens Sverige använder sig av väldigt mycket energi i 

onödan. Uppvidingehus är ett fastighetsbolag som anser att deras flerbostadshus har 

en hög energianvändning. Tre områden i Åseda granskas under denna studie för att 

se ifall ett digitalt energistyrningssystem kan förminska energianvändningen på dessa 

områden. Resultatet redovisar vilka byggnader som skulle kunna uppnå en lägre 

energianvändning och ifall det är lönsamt för ett mindre bostadsföretag att investera i 

ett digitalt energistyrningssystem. 

Nyceklord: Miljö, energistyrning, flerbostadshus, graddagsmetod, 

energianvändning, energilagring, termisk energi, tidskonstant, ventilation, 

inomhusklimat 



V 

Förord 

Idén om examensarbetet kom efter ett möte med Richard Gustafsson på 

Uppvidingehus. Ämnet kändes relevant då det behandlar ämnen som studerats under 

utbildningen. Det är även ett ämne som kommer bli mer aktuellt i framtiden inom 

byggbranschen. Under en byggnads livslängd är det i förvaltningsskedet som 

energianvändningen är som störst. Därför är det viktigt att kunna styra och 

kontrollera energianvändningen.  

Med det här underlaget hoppas vi att Uppvidingehus får en bra grund att stå på för 

vidare beslut i frågan om digitala energistyrningssystem. 

Ett stort tack riktas till de företag som med personal ställt upp för att besvara våra 

frågor och funderingar. Ett speciellt tack riktas till: 

 Bengt-Åke Engdahl, ERAB 

 Oscar Göransson, eGain 

 Johan Thisell, Kabona 

 Niclas Olofsson, Withalabostäder 

 Anders Jansson, Växjöhem 

 Johan Rosenquist, VBAB 

Ett stort tack riktas även till vår handledare från Linnéuniversitetet, Anders Olsson 

som har hjälpt oss under resans gång med kloka ord och råd.  

Sist med inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på Uppvidingehus, 

Richard Gustafsson. Tillsammans med Lars Lindahl och resterande personal på 

Uppvidingehus har de gett oss stöd och hjälp för att kunna nå våra mål. 

 

Philip Cedmert    & Hampus Lindfors 

Växjö, 7 Juni 2016 
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1. Introduktion 
   

I introduktionen kommer bakgrund och problembeskrivning till studien att 

presenteras. Mål, syfte och avgränsningar redovisas också. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Global uppvärmning har på senare år uppmärksammats som ett av de 

allvarligaste miljöhoten för stora delar av världen. Global uppvärmning leder 

till smältande polarisar och stigande havsnivåer. Dessutom finns det skäl att 

anta att antalet stormar, orkaner och även jordbävningar kan öka till följd av 

global uppvärmning och att mängden nederbörd förändras på många platser 

vilket påverkar ekosystemet (WWF, 2015). Flertalet forskare är överens om 

att orsaken till global uppvärmningen är koldioxidutsläppen (CO2). År 2014 

släpptes det ut 54,4 miljoner ton koldioxid i Sverige vilket motsvarar 0,16 % 

av världens totala utsläpp (Naturvårdsverket, 2015). Koldioxid är en gas 

som bildas när energi tillförs från fossila bränslen som råolja, biobränsle, kol 

och koks (Ekonomifakta, 2016). 

  

Energianvändningen i Sverige kan grovt delas in i tre kategorier. Industrin 

står för cirka 38 %, transport står för cirka 23 % och energianvändning för 

att producera, värma upp och driva bostäder står för cirka 39 %, se figur 1. 

Byggnadsbranschen står för mest energianvändning i Sverige, som i sin tur 

bidrar till koldioxidutsläpp. Av dessa 39 % står konstruktioner för 10 % 

(byggnation/rivning), hushållsel för 11 %, driftsel för 19 % och 60 % för 

energi för uppvärmning av byggnader, se Figur 1 (Holmstedt, 2015). Största 

energianvändningen under en byggnads livslängd är alltså inte byggnationen 

eller rivning utan uppvärmning av byggnaden. En byggnads livslängd 

varierar väldigt mycket beroende på vad det är för material och stomme, 

användning, underhåll och placering (Hrabovszky-Horvátha, et al., 2013).  

Sammantaget förväntas att en byggnad ska stå 70-100 år med rätt underhåll. 
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Figur 1 Cirkeldiagrammet som visar energianvändning i Sverige (Energimyndigheten) 

Det finns fyra olika typer av klimatzoner som är anpassade efter var 

byggnaden ligger och vilken energianvändning en byggnad får ha i Sverige. 

Klimatzon tre, som geografiskt går från Kronoberg upp till 

Stockholmsregionen är den klimatzon som är aktuell i denna studie. 

Nybyggnation av flerbostadshus inom klimatzon tre ska ha en 

energianvändning på maximalt 80 kWh/m2 per år med fjärrvärme och med 

värmepump 55 kWh/m2 per år. Dessa krav innefattar uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Hushållsenergi och 

verksamhetenergi är inte medräknat (Boverket, 2011). 

Idag finns det totalt 4.5 miljoner bostäder i Sverige och av dessa är cirka 2.5 

miljoner bostäder i flerbostadshus. Sveriges riksdag har beslutat att till år 

2020 skall energianvändningen minska med 20 % och till år 2050 skall den 

minska med 50 % jämfört med energianvändningen i Sverige år 1990 

(Energimyndigheten, 2015). Cirka tre/fjärde-delar av dagens flerbostadshus 

ligger i riskzonen för att inte kunna uppnå dessa krav. För att minska 

energianvändning i befintliga flerbostadshus finns en hel del åtgärder som 

kan göras genom materialval och detaljlösningar. Genom utvändiga och 

invändiga renoveringar, modernisering av utvändiga partier (fönster och 

dörrar) och installationer av modernare och energismartare ventilation. 

Dessa åtgärder gör att flerbostadshuset får en generellt mindre 

energianvändning men det är svårare att få insyn i hur mycket varje lägenhet 

gör av med. 
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Uppvidingehus vill ha bättre kontroll och uppsikt på sina lägenheter när det 

gäller energianvändning. Uppvidingehus har idag en manuell styrning av 

energin i sina bostäder. Detta innebär att Uppvidingehus har begränsad 

insikt om vilken temperatur som hyresgästerna har i sina lägenheter och ifall 

hyresgästerna brukar onödigt mycket energi. Genom att införskaffa någon 

form av energistyrning kan Uppvidingehus få en bättre kännedom om 

energianvändningen i sina bostäder. I dagsläget finns det en mängd olika 

energistyrningssystem som kan bidra till en bättre insyn i bostädernas 

energianvändning. Dessa system kommer att benämnas som digital 

energistyrning i denna rapport.  

 

AB Uppvidingehus är ett kommunalt bostadsföretag som äger och förvaltar 

cirka 800 bostäder, garage och olika lokaler. Uppvidingehus har fastigheter 

runt om i Uppvidinge kommun i orterna Alstermo, Älghult, Åseda, 

Norrhult/Klavreström och Lenhovda. De hyr ut en yta på ungefär 60 000 m2. 

Bostäderna som Uppvidingehus har ansvar över är flerfamiljshus, radhus 

och servicelägenheter. Uppvidingehus har också cirka 65 000 m2 som 

förvaltas åt Uppvidinge kommun. Detta är mestadels lokaler till den 

kommunala verksamheten samt industrilokaler (Uppvidingehus, 2015).  

1.2 Mål och Syfte 

Målet med denna studie kan brytas ner i tre huvudmål. Dessa tre huvudmål 

är att:  

 Reda ut om det är lönsamt för mindre bostadsföretag att införskaffa 

digital energistyrning i sina bostäder med avseende på ekonomi. 

 Studera hur digital energistyrning av bostäder påverkar de sociala 

och ekologiska aspekterna. 

 Bestämma vilka bostadsområden i Åseda som skulle ha mest nytta 

av ett digitalt energistyrningssystem. 

 

Syftet med studien är att skapa ett underlag till Uppvidingehus och liknande 

bostadsföretag för att minska energianvändningen i deras fastigheter. Detta 

underlag ska kunna användas som referens för Uppvidingehus och liknande 

bostadsföretag i deras planer om att införskaffa digital energistyrning av sina 

bostäder.  
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1.3 Avgränsningar 

Med tanke på studiens storlek kommer det inte finnas resurser och tid till att 

studera hela den uthyrningsbara ytan. Fokus kommer därför att ligga på tre 

områden med flerbostadshus i orten Åseda. Bostadsområdena är byggda 

under 50-talet, 60-talet och 90-talet och har olika typer av 

uppvärmningssystem. Områdena och orten var ett önskemål ifrån 

Uppvidingehus i diskussion med författarna togs beslut om vilka områden 

som studien ska innefatta.  Endast ett fåtal digitala energistyrningssystem på 

den svenska marknaden kommer undersökas i denna studie och har tagits 

fram i samråd med Uppvidingehus. Nedan följer en lista på de utvalda 

systemen: 

 

 eGain 

 Kabona Ecopilot 

 ERAB 

Studien kommer ha fokus på de olika systemens påverkan på 

uppvärmningen av bostäderna med hänsyn till ekonomiska, sociala och 

ekologiska aspekter. 
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2. Teori 

Detta kapitel ger en bättre förståelse hur en byggnad använder sig av energi 

och vilka aspekter som påverkar en byggnad. Energistyrningen kräver vissa 

parametrar för att fungera.  

2.1 Lagring av termisk energi 

Att lagra värme är både ekonomiskt och bra för miljön. Elpriset varierar och 

kan skilja sig mycket mellan olika dagar, årstider och år. Detta betyder att 

det är lönsamt att lagra energi när elpriset är lågt. När priset sedan stiger 

förbrukas den lagrade energi (Vattenfall, 2013) Till exempel når solens 

energi oss i form av solljus dagligen som motsvarar 15 000 gånger den totala 

energianvändningen i världen. Solenergi är endast tillgänglig under dagen 

och därför krävs det en effektiv termisk energilagring. Överskottsenergin 

som samlats in under dagen genom soltimmar lagras i stommen och frigörs 

under kvällen och natten. Detta innebär att kyla behövs för att jämna ut 

temperaturen (Farid, et al., 2003). Termisk energilagring kan användas för 

att öka energieffektiviteten i en byggnad genom att minska obalansen mellan 

tillgång och efterfrågan på värme eller kyla (Heier, et al., 2014) 

Sammantaget finns det tre huvudtyper av alternativ för termisk energilagring 

(TES): 

 

 Sensibel värmelagring 

 Latent värmelagring 

 Kemisk värmelagring 

2.1.1 Sensibel värmelagring 

Sensibel värmelagring innebär att värme eller kyla lagras genom att ändra 

temperaturen på ett ämne med strålning, ledning eller konvektion och sedan 

använder sig av temperaturskillnaden för att få värmeutbyte (Reinhardt, 

2010). Ämnet genomgår inte någon fasförändring under sensibel 

värmelagring. Vid värmelagring med temperaturer under 100oC används 

vanligen vatten om medium. Detta används vanligtvis i fjärrvärmesystem. 

Vid temperaturer upp till 540oC används ofta blandningar av smält salt. Vid 

temperaturer över 1000oC används eldfasta stena som i sig används i till 

exempel kaminer (Energihandboken, 2015).  
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2.1.2 Latent värmelagring 

Latent värmelagring fungerar på ett annat sätt än sensibel värmelagring. När 

ett material värms upp tillräckligt mycket genomgår värmelagringsmediet en 

fasomvandling (Reinhardt, 2010). Latent värmelagring är betydligt mer 

effektiv än sensibel lagring. Detta beror mest på att värmemediet använder 

sin energi till fasförändring istället för att stiga i temperatur. Vid Latent 

värmelagring används metaller och smälta salter som värmelagringsmedier 

(Energihandboken, 2015). Latent värmelagring används i vattenburna 

system som delar ut värme genom radiatorer eller golvvärme.  

2.1.3 Kemisk värmelagring 

I en kemisk värmelagring lagras värme genom en kemisk reaktion 

(Energihandboken, 2015). Kemisk värmelagring är inte relevant i denna 

studie och kommer därför inte beskrivas djupare. 

2.2 Värmetröghet 

Värmetröghet är ett resultat av byggnadens specifika förmåga att lagra 

värme. Värmen kan lagras exempelvis i väggar, grund och bjälklag (Isover 

a, 2011). Det är tre parametrar som spelar en stor roll för att kunna beräkna 

värmetrögheten i ett material, nämligen materialets densitet, dess specifika 

värmekapacitet och dess värmeledningsförmåga (Wang, et al., 2010). 
 

Värmetrögheten i byggnader beror till en stor del på ifall stommen är av lätt 

eller tungt slag. En byggnad med tung stomme, ofta betonghus, kan ta upp 

mer energi i stommen och gör att det blir ett jämnare klimat inomhus. Lätt 

stomme däremot klarar inte av att lagra all värme i stommen och det släpps 

istället ut i byggnaden, vilket i sin tur leder till ett ojämnare inomhusklimat 

(Kensby, et al., 2014). I en byggnad med hög värmetröghet lagras mycket 

energi i byggnadsmaterialen. När utetemperaturen sjunker, frigörs energin 

från byggnadsmaterialen och inomhusklimatet blir det samma. På ett sådant 

sätt uppnås ett jämnt inomhusklimat (Isover a, 2011). 

2.2.1 Inträngningsdjup 

Inträngningsdjupet spelar en stor roll när det gäller energilagring i ett 

material. Under ett dygn varierar temperaturen och mängden värme som ett 

material kan lagra beror på det periodiska inträngningsdjupet, se Tabell 1. 

Det periodiska inträningsdjupet talar om hur stor del av materialet som är 

aktivt under ett dygn. I till exempel betong når värmen in cirka 15 cm under 

en dygnscykel. (Kurkinen, 2012).  
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Tabell 1 Materials inträningsdjup 

 

Material 

Periodiskt 

inträngningsdjup (cm) 

Sten (granit) 21 

Betong 15 

Tegel 11 

Gips 9 

Trä 7 

Mineralull 16 

2.2.2 Tidskonstanten 

Tidskonstanten används vid jämförelse av olika byggnaders värmetröghet. 

Tidskonstanten mäts i timmar eller i dygn och betecknas τ. Detta är ett 

matematiskt definierat mått som används för att beskriva tiden det tar för 

inomhustemperaturen att sjunka med 63 % av temperaturdifferensen när 

lufttemperaturen slår om. Om en byggnad har en stor värmekapacitet 

tillsammans med mycket små effektförluster får byggnaden en stor 

tidskonstant samt en hög värmetröghet, se Figur 2 (Isover b, 2011). 

 
Figur 2 Visar skillnaden mellan en byggnad med hög värmetröghet och en byggnad med låg 

värmetröghet vid en temperaturminskning på 63 % (Isover) 

När tidskonstanten beräknas utgås det ifrån en temperaturskillnad mellan 

inomhus- och utomhustemperaturen som ligger på 1 °C. Tidskonstanten 

beräknas genom att först tar reda på hur mycket värmeenergi som lagras i 

byggnadsdelarna så som väggar, golv och tak. Hänsyn tas till de delar som 

värms upp av inneluften.  
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Den lagrade värmeenergin i de olika byggnadsdelarna summeras och 

divideras med byggnadens effektbehov. Sedan beräknas energiinnehållet och 

effektbehovet för temperaturskillnaden på 1 °C. Enheten på svaret fås i 

timmar (h) (Boverket a, 2012). Detta värde används sedan för att hitta rätt 

kolumn i Tabell 2. 

Tidskonstanten beräknas enligt formeln:  

  𝜏 =  
Σ 𝑐∙𝑚

Σ 𝑈∙𝐴+𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡
∙  

1

3600
  (1) 

c = Värmekapacitivitet, enhet J/(kg°C) 

m = Massa, enhet kg 

Σ c · m = Summan av alla de omslutande byggnadsdelarnas (tak, väggar 

och golv) värmekapacitet, enhet = J/ °C 

U = Värmegenomgångskoefficienten, enhet W/(m2°C) 

A = Arean, enhet m2 

Σ U · A = Summan av transmissionsförlusterna inklusive köldbryggor, enhet 

W/ °C 

Qvent = Värmeeffektförluster på grund av ventilation och luftläckning, 

enhet W/ °C 

När en byggnads effektbehov ska beräknas användes den lägsta 

dygnsmedeltemperatur utomhus som normalt infaller under ett år. Denna 

temperatur varierar från ort till ort och SMHI gör kontinuerligt mätningar på 

olika orter i Sverige. Med hjälp av data som SMHI tagit fram via 

mätningarna har de beräknat den dimensionerande vinterutetemperaturen, 

DVUT, för ett antal orter i Sverige. Beräkningarna har gjorts med hänsyn till 

standarden SS-EN ISO 15927-5 och utgår i från att de redovisade 

temperaturerna underskrids högst 30 gånger på 30 år.  

Redovisat i Tabell 2 är DVUT för ett passivhus. Passivhuset är placerat på 

olika platser i Sverige och konstruerat med tre olika konstruktionslösningar 

som alla har olika värmetröghet. Den dimensionerande 

vinterutetemperaturen som ska användas sig av vid beräkningar beror på 

vilken tidskonstant byggnaden har. Tyngre stomme ger större tidskonstant 

(Boverket a, 2012).  

I Tabell 2 går det även att läsa ut att DVUT ökar när värmetrögheten blir 

större. Detta beror på att värmetrögheten hjälper till vid köldknäppar och 

jämnar då ut temperaturen (Isover b, 2011).  
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Tabell 2 DVUT för olika orter och tidskonstanter 

Ort Byggnadens tidskonstant, τ, 

timmar 

72 144 288 

Kiruna flygplats – 28,6 – 26.1 – 24,3 

Luleå – 26,1 – 24,4 – 22,4 

Umeå flygplats – 22,6 – 21,3 – 19,5 

Falun – 21,3 – 20,0 – 18,6 

Stockholm- 

Bromma 

– 16,0 – 14,3 – 12,7 

Säve (Göteborg) – 13,1 – 12,5 – 10,6 

Växjö – 12,9 – 12,0 – 10,6 

Lund – 10,1 – 9,4 – 7,9 

Redovisat i Tabell 2 är konstruktion med minst värmetröghet som röd 

kolumn, 72 timmar. Denna konstruktion har en träregelstomme med lätt 

bjälklag. Den blåmarkerade kolumnen, det vill säga konstruktionen med 144 

timmar som tidskonstant är en stomme som till skillnad från konstruktion ett 

har en betongplatta. De två första kolumnen visar tidskonstanter som är 

vanliga på småhus. Den sista kolumnen, den gröna visar en konstruktion 

med en tidskonstant på 288 timmar med en medeltung stomme. Stommen 

består av betongplatta och betong-mellanbjälklag. Bygges hus med 

mellanväggar i betong går det dessutom att få upp tidskonstanten till runt 

500 timmar. (Isover b, 2011). 

2.2.3 Ekvivalent temperatur 

Sedan många år har SMHI utvecklat beräkningsmodellen ENLOSS. 

Effekten av temperaturen, sol och vind för olika byggnadstyper får med 

hjälp av ENLOSS ett gemensamt mått. ENLOSS beräknar den så kallade 

ekvivalenta temperaturen. Med hjälp av att lägga ihop förluster från 

värmeledning (G), fläktventilation (F), värmetransmission (C) och 

självdragsventilation (I) samt tillskotsvärme i form av solinstrålning (S), 

personvärme (P) och värme ifrån belysning, elektriska anordningar (I) 

etcetera räknar ENLOSS-modellen ut nettobehovet av energi (N) se Figur 3 
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(Fastighetsägarna, 2010). Energibehovet räknas sedan om till den 

ekvivalenta temperaturen med hänsyn till temperatur utomhus, solinstrålning 

och vind. Detta samverkar med den specifika byggnadens läge, egenskaper 

och hur byggnaden används (SMHI a, 2015). 

 
Figur 3 Exempel på hur ENLOSS-modellen fungerar. Förluster visas med blå pilar och 

tillskotsvärmen med röda pilar.(Fastighetsägarna) 

Under ett dygn sker det ett betydande värmetillskott och med den 

traditionella utomhustemperaturen är det inte möjligt att tillgodogöra 

tillskottet av värme. I Figur 4 går det att se hur den ekvivalenta 

temperaturens högsta dagstemperatur är betydligt högre än den traditionella 

utomhustemperaturen (Fastighetsägarna, 2010).  

 

 

 
Figur 4 Exempel på avvikelse mellan den ekvivalenta temperaturen och den traditionella 

utomhustemperaturen under ett dygn. (Fastighetsägarna) 
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2.2.4 Prognosstyrning 

Som regel styrs fastigheter endast med hänsyn till utomhustemperaturen. 

Detta gör att byggnadens värmetröghet inte utnyttjas fullt ut vid 

väderförändringar, samtidigt som det är svårt att hålla den önskade 

inomhustemperaturen. I ett scenario vid en kall natt och en efterföljande 

varm dag blir resultatet att temperaturen inomhus blir för hög och de leder 

till att boende öppnar sina fönster. Detta leder i sin tur till att energi och 

framförallt pengar går till spillo. Det är bland annat problemen med över- 

och undertemperatur inomhus som lättare kan undvikas med en 

prognosstyrning. Prognosstyrning är en metod som utöver byggnadens 

värmetröghet även utnyttjar sol- och internenergi. Allt detta görs med 

hänsyn till kommande väder (SMHI a, 2015). 

I praktiken fungerar prognosstyrning genom att det först installeras en 

prognosmottagare i byggnadens befintliga värmesystem (SMHI b, 2015). En 

flerdygnsprognos med timvärden på den ekvivalenta temperaturen skickas 

varje dag till byggnaden. Byggnadens förprogrammerade DUC (digital 

undercentral) eller prognosmottagaren som kommunicerar med 

reglercentralen tar emot prognosen. Ledvärdet i centralen förskjuts med 

hjälp av att prognosmottagaren omvandlar prognosen till en styrsignal. 

Prognosvärdet på den ekvivalenta temperaturen omvandlas därför av 

prognosmottagaren som är specifik för den aktuella reglercentralen (SMHI 

a, 2015). 

2.3 Installationer 

Med installationer menas de olika installationer som används för att skapa 

ett så optimalt boende som möjligt för hyresgästerna. Detta betyder el till 

spis och andra installationer men även ventilation och värme för ett bra 

inomhusklimat. 

För att uppnå ett så bra inomhusklimat som möjligt är det många faktorer 

som spelar roll. Dessa är bland annat:  

 Inomhustemperaturen 

 Temperaturskillnaden i rum 

 Luftens hastighet 

 Kallras 

 Luftensfuktighet 

 Placering av lägenhet i byggnaden 
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Inomhustemperaturen för en bostad varierar mycket beroende av vad det är 

för personer som brukar den. En fullt frisk människa ska ha en 

inomhustemperatur från 20-23 oC. Äldre, sjuka och ibland handikappade 

räknas som en känsligare grupp. Denna grupp bör ha cirka två grader 

varmare, det vill säga 22-25oC i sin bostad (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

Vissa byggnader använder sig av nattkyla som innebär att under nattetid kyls 

byggnaden ner med sval uteluft. Ifall kylningen under natten bidrar till att 

inomhustemperaturen understiger 22oC skall den omedelbart stängas av. 

Nattkyla skall också stängas av automatiskt när utetemperaturen är högre än 

innetemperaturen (Kisilewicz, 2015). 

”Inomhusklimat är som bäst, när man inte lägger märke till det – för då är 

det oftast lagom tempererat”- (Polarpumpen, 2013) 

2.3.1 Atemp 

Den invändiga arean som värms upp till mer än 10oC, vilken kan omfatta 

både våningsplan, vindsplan och källarplan, kallas för Atemp. En byggnads 

specifika energianvändning beräknas med hjälp av byggnadens Atemp. Detta 

görs genom att dividera en byggnads energianvändning med byggnadens 

Atemp (Boverket b, 2014). 

2.3.2 Ventilationssystem 

Självdragsventilation: Användes i byggnader som är byggda fram till 

1975. Självdragsventilation fungerar genom att den varma luften, det vill 

säga den lätta luften stiger uppåt ifrån byggnadens lägre delar och sedan via 

frånluftskanalerna försvinner den ut ifrån byggnaden. Detta gör att 

luftrörelse skapas mellan den varma och kalla luften. För att uppnå bäst 

effekt installerades en separat lufttrumma i våtrummen. Drivkraften i ett 

självdragssystem beror på temperaturskillnaden mellan ute-och inneluften. 

Detta bidrar till att luftflödet på varma dagar i princip blir stillastående 

samtidigt som luftflödet blir överventilerat på kalla dagar. 

Ventilationskanalerna placerades ofta i schaktet för rökröret eller i pannans 

murstock för att få kraftigare drivkraft. Detta innebar dock ännu högre 

luftflöde under vintern.  

Installation av värmepump alternativt fjärrvärme i byggnader med 

självdragsventilation bidrar till sänkta energikostnader. Det bidrar även till 

att drivkraften i rökröret eller i murstocken försvinner vilket gör att 

luftflödet försämras. Detta i sin tur bidrar till att inomhusklimatet blir 

betydligt sämre (Ventilationsbutiken, 2013). 
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Figur 5 Byggnad med självdragsventilation där blå pilar visa den kalla luften som tas in i byggnaden 

och de röda pilarna visar den uppvärmda luften som lämnar byggnaden. (Svensk ventilation) 

 

Mekanisk frånluft (F): När användningen av självdragsventilation slutade 

runt 1975 började istället användning av mekanisk frånluft. Detta fungerar 

på liknande sätt som självdragsventilationen, med den stora skillnaden att 

luften mekanisk lämnar byggnaden med hjälp av fläktar. Fläktarna kan 

placeras på byggnadens vind, i spiskåpan eller i en huv uppe på taket. 

Fläktarna i sig är kopplade till ett kanalsystem (Ventilationsbutiken, 2013). 

 
Figur 6 Byggnad med mekanisk frånluft där blåa pilar visa den kalla luften som tas in i byggnaden 

och de röda pilarna visar den uppvärmda luften som med hjälp av fläktar lämnar byggnaden. 

(Svensk ventilation) 
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Från- och tilluft (FT): FT-ventilation är ett så kallat balanserat system, 

vilket också är det komplettaste ventilationssystemet. I ett FT-system går det 

att få bättre kontroll över mängden friskluft i byggnaden, detta på grund av 

att fläktar styr både till-och frånluften. Systemet grundar sig inte på något 

undertryck och därför går det praktiskt taget att säga att all luft i någorlunda 

täta hus tillförs via tilluftsdonet. Med hjälp av filter i luftintaget går det 

därför lätt att rena luften. Stabilt och flexibelt är två ord som beskriver ett 

väl fungerande FT-system. Med stabilitet menas att FT-systemet, nästan 

oberoende av vad det är för aktivitet i byggnaden, ska fungera som planerat. 

Flexibilitet innebär att ventilationen ska kunna styras beroende på 

ventilationsbehovet i byggnaden, behovet av ventilation är större när det 

vistas många personer i byggnaden än när den är tom (Svensk Ventilation a, 

2013). För överblickande bild över ett FT-system med värmeväxling se 

Figur 7. 

FTX-Ventilation (FTX): FTX-ventilation är ett så kallat balanserat 

ventilationssystem. FTX betyder från-och tilluft med återvinning och 

innebär att värmen återvinns i frånluften med hjälp av en värmeväxlare. 

Energin i värmen används för att värma upp den ofta kalla tilluften. Mellan 

50 och 80 % av värmen återvinns ifrån frånluften till tilluften. 

Ett FTX-system är ett mer kontrollerat system i jämförelse med t.ex. 

självdragssystemet som är beroende av utomhustemperaturen. Detta gör att 

användaren får en bättre kontroll över den friska luft som tillförs i 

byggnaden.  

I sovrum och vardagsrum placeras tilluftsventilerna, samtidigt som 

frånluftsventilerna placeras i till exempel badrum och kök för att slippa 

använd och sämre luft. Detta bidrar till en bättre luftomväxling och bättre 

komfort (Svensk Ventilation b, 2013). 

 
Figur 7 Byggnad med FTX-ventilation där blå pilar visar den kalla luft som tillförs till byggnaden, de 

gula pilarna visar den luft som sprids i rummen och de röda pilarna visar den uppvärmda luft som 

lämnar rummen. (Svensk ventilation) 
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2.3.3 Radiatorer 

Radiatorer, eller värmeelement som det heter i folkmun, är det vanligaste 

systemet för att värma upp bostäder i Sverige. Radiatorer finns i många 

former, stora som små. Oavsett form och utseende fungerar dock alla 

radiatorer på samma sätt.  

Det finns två sätt för en radiator att sprida värme i ett rum: konvektion eller 

strålning.  

Konvektion betyder att luften ifrån radiatorn skapar en form av luftström 

som för med sig värme till rummet. Luftströmmen är naturlig och uppstår 

när radiatorn blir varm. Detta bidrar i sin tur till att luften i närheten av 

radiatorn blir varm och stiger uppåt för att ersättas med kall luft. Konvektion 

kan jämföras med hur luften uppfattas kallare när det blåser ute. Detta beror 

på att vinden tar med sig värmeenergi ifrån kroppen.  

Strålning betyder att radiatorns yta utstrålar värmestrålning. Denna 

värmestrålning absorberas då av närliggande ytor utan att luften som är 

mellan radiatorn och ytorna värms upp. Strålning kan jämföras med hur 

solens strålar känns varma trots att det är kallt i luften. Detta beror på att 

kroppen absorbera upp värmestrålning utan att luften värms upp.  

Olika radiatorer använder sig av olika mängd av de nyss nämnda 

värmetransporterna. En tunn radiator använder sig oftast av strålning och en 

större radiator som är uppdelad i fler sektioner använder sig till störst del av 

konvektion.  

Vatten eller el används för att värma upp en radiator. När en radiator värms 

upp med vatten tillförs vattnet i ena änden av radiatorn och förs ut i den 

andra. Under tiden vattnet leds ut genom radiatorn kyls vattnet ner vilket 

betyder att det vattnet som lämnar radiatorn är kallare än de som tillförs. 

Läggs en hand över en vattenuppvärmd radiator kan det kännas som att 

temperaturen över radiatorn varierar och att den kan kännas kall i botten. 

Detta är ett tecken på att radiatorn fungerar som den ska. Ofta tror folk att 

deras radiator är ur funktion eftersom att radiatorn känns kall över en längre 

stund. Detta beror dock på att vattenburna radiatorer har en termostat som 

reglerar vattenflödet till radiatorn. Termostaten stryper vattenflödet om 

rumstemperaturen uppnår en viss nivå. I elburna radiatorer är det dock en 

jämn temperatur över hela ytan på grund av det inte sker någon strömning 

igenom radiatorerna (Värmex, 2011). 
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2.3.4 Golvvärme 

Golvvärme kan användas i byggnader med både betong- och träbjälklag. I 

betongbjälklaget gjuts golvvärmeröret in och träbjälklaget monteras röret i 

till exempel glesbrädor eller i en spånskiva. I ett träbjälklag fördelas värmen 

genom värmefördelningsplåtar.  

När golvvärme används kan golvet jämföras med en stor radiator. I rören 

sprids det uppvärmt vatten som i sin tur värmer upp golvet. Golvytan är 

dock betydligt större än en radiator på väggen och det leder till att vattnet 

som cirkulerar i golvvärmesystemet inte behöver ha lika hög temperatur som 

vattnet i en radiator. Yttemperaturen på golvet behöver på grund av detta 

endast vara några grader varmare än temperaturen i rummet.  

Värmecentralen i byggnaden, det vill säga en värmepump eller värmecentral 

används tillsammans med en tillhörande reglercentral för att få rätt 

temperatur på vattnen i golvvärmesystemet. Vattentemperaturen anpassas 

via reglercentralen med hänsyn till utetemperaturen. Desto kallare det är ute, 

desto varmare kommer vattnet i systemet bli. När temperaturen på vattnet 

stiger, höjs även yttemperaturen på golvet. Temperaturen på golvet för dock 

inte överstiga 27°C (Uponor, 2015). 

2.4 Uppvärmningssystem 

I detta kapitel beskrivs Sveriges två vanligaste värmesystem som förser 

fastigheter med värme. 

2.4.1 Värmepumpar 

Vår planet kan lagra energi och det fungerar likt ett batteri. I detta fall är det 

solenergin som lagras när solen värmer upp berg, mark och vatten. Det är 

denna lagrade solenergi som en värmepump utnyttjar. Genom att tillföra 1 

del av elenergi i värmepumpen går det att få ut 3 delar av den lagrade 

solenergin. Detta betyder i sin tur att en värmepump använder el för att 

utvinna energi. Livslängden på en värmepump varierar mellan olika märken 

och modeller men ofta har en värmepump med bra kvalité en livslängd på 

ungefär 15 år (Thermia, 2015). 

Det finns fyra olika grundtyper av värmepumpar:  

Luft/Luft: Denna typ av värmepump framställer energin ifrån uteluften som 

därefter omvandlas till värme alternativt kyla. Värmen eller kylan sprids 

sedan inomhus med hjälp av fläktar. Detta alternativ används som 

komplement till någon annan form av uppvärmning. 
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Luft/Vatten: Även denna typ framställer energi ifrån uteluften. Dock 

utvinner värmepumpen värme till byggnadens vattenburna system, vilket 

innebär element eller golvvärme. Denna typ av värmepump kan även 

framställa varmvatten och kan användas som ett heltäckande värmesystem.  

Vätska/vatten: Denna typ skiljer sig en del ifrån de tre andra huvudtyperna 

då denna form hämtar energi från marken, berggrunden eller ifrån sjöbotten. 

Detta görs via en vätska som cirkulerar i en slinga och sedan transporteras 

värmen till byggnadens vattenburna system. Denna typ kan precis som 

”luft/vatten” producera varmvatten och kan också användas som ett 

heltäckande värmesystem. ”Vätska/vatten” är dock mer effektiv än 

”luft/vatten” vid låga temperaturer  

Frånluft: Denna typ återvinner energin ifrån byggnadens ventilationsluft 

och energin återanvänds därefter i byggnadens värmesystem. Även 

”frånluft” är precis som ”luft/luft” endast ett komplement till någon annan 

form av uppvärmning (Thermia, 2015). 

2.4.2 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är Sveriges vanligaste uppvärmningsform. Ungefär hälften av 

Sveriges bostäder och lokaler värms upp med hjälp av fjärrvärme. Cirka 90 

% av de byggnader som värms upp är flerbostadshus, resterande del är 

lokaler och småhus (Svensk fjärrvärme a, 2015)  

Fjärrvärme fungerar som en form av kretslopp, detta kretslopp kan jämföras 

med människokroppens blodomlopp. Fjärrvärmeverket är kretsloppets hjärta 

som sprider värmen. I fjärrvärmeverket värms vattnet upp för att sedan 

transporteras under högt tryck via välisolerade rör till byggnaderna. Vattnet 

har en temperatur på mellan 70 och 120 °C, temperaturen varierar beroende 

på årstid och väder. I byggnaden tas vattnet emot av en fjärrvärmecentral 

som tillsammans med en värmeväxlare tar vara på det varma vattnet och 

värmer upp byggnadens radiatorer och varmvatten.  

Det avkylda vattnet transporteras efter användning sedan tillbaka 

värmeverket och värms upp på nytt för att kunna återanvändas i byggnaden. 

Vattnet kan även göra nytta på väg tillbaka och kan användas för att t.ex. 

värma upp isbelagda trottoarer. Är ett fjärrvärmenät byggt på rätt sätt så kan 

nätet har en livslängd på upp till 100 år (Svensk fjärrvärme b, 2015). 

2.5 Normalårskorrigering 

För att kunna jämföra energianvändningen i en byggnad spelar det en stor 

roll vilket klimat det har varit under året. Ifall klimatet har varit betydligt 

kallar eller varmare än ”vanligt” ökar eller minskar energianvändning 

(Värmevärlden, 2015). Därför används normalårskorrigering, för att vara 
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oberoende av den aktuella utomhustemperaturen. Detta betecknas som 

normalår. De två vanligaste metoderna för att räkna ut detta är 

graddagsmetoden och energiindexmetoden (Energihandboken b, 2015). 

2.5.1 Graddagsmetoden 

Korrigeringsfaktorn i graddagsmetoden är baserat på förhållandet mellan 

normalt antal graddagar under en period och verkliga graddagar. 

Korrigeringen görs på den del av energianvändningen som är 

klimatberoende (Schulz, 2003). 

 

Graddagar beräknas genom skillnaden mellan balanstemperatur (tbalans) och 

utetemperatur (tute) för uppvärmning. Detta ger en dygnsmedeltemperatur för 

varje dygn som sedan summeras per månad eller år. Om balanstemperaturen 

är +17oC och utetemperaturen för uppvärmning denna dag är +1oC ger detta 

dygn 16 graddagar. 

 

  𝐺𝐷 = ∑(𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛s −  𝑡𝑢𝑡𝑒)  (2) 

 

Balanstemperaturen, även kallad eldningsgräns, är den utetemperaturen då 

ingen värme behöver tillföras till byggnaden för att uppnå önskad 

innetemperatur. Energikällor som personvärme, solstrålning och 

teknikprylar som alstrar värme sänker balanstemperaturen.  

 

Normalårskorrigering av energianvändningen med hjälp av graddagar görs 

på den del av den totala energianvändningen som är klimatberoende (Schulz, 

2003).  

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑄𝑘𝑜 + (𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑄𝑘𝑜) ∙
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙
       [kWh]      (3) 

𝑄𝑘𝑜, Klimatoberoende delen av energianvändning. 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. Totala energianvändningen. 

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟. Antal graddagar för ett normalår 

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙. Graddagar för ett ett specifikt år. 

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑. Normalårskorrigerad ger ut den totala energianvändningen med 

hänsyn till temperatur under året. 
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2.5.2 Energiindex 

Metoden energiindex använder också graddagar men inte på samma sätt som 

graddagsmetoden. Energiindex bygger inte bara på temperaturen under ett 

år, utan också vind, sol, byggnadens läge, användningsområde och 

byggnadens värmetröghet. Energiindex räknar istället på ekvivalenta 

graddagar (SMHI c, 2015). Energiindex beräknas på ett typhus som är 

representativt för en tätortsbebyggelse i Sverige. Beräkningarna på typhuset 

används sedan som ekvivalenta gradagar för korrigering. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝐺𝐷𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑘𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟

𝐺𝐷𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎  𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟
      (4) 

Ifall kvoten blir högre än ett har det varit ett kallare år än normalåret och 

uppvärmningsbehovet större och ifall kvoten blir lägre än ett har det varit ett 

varmare år än normalåret och uppvärmningsbehovet mindre (Heincke, et al., 

2011). 
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3. Studerade energistyrningssystem  

Nedan beskrivs de energistyrningssystem som behandlas i studien. Allmän 

information om företagen levererar energistyrningssystemen redovisas 

liksom detaljer om hur de olika systemen fungerar och arbetar. 

3.1 eGain 

Idag är eGain ett världsledande företag inom prognosstyrning. Allt startades 

2002, och 2003 levererade eGain sitt första system, Forecasting. Idag har 

eGain sitt huvudkontor i Kungsbacka. Sedan 2007 har eGain förutom i 

Sverige, varit verksamma i Finland och Estland och 2010 utökades 

verksamheten till Danmark och Polen. eGain har många kunder och totalt 

258 118 stycken lägenheter är idag styrda av eGain forecasting (eGain a, 

2015). 

3.1.1 Styrning 

eGains system som studeras i denna studie kallas för eGain Forecasting. 

Systemet använder sig av byggnadströgheten för att spara energi, det går att 

säga att massan är en ackumulator för att spara energi (Göransson, 2016). 

Forecasting styrs efter en professionell väderprognos som tar hänsyn till 

följande parametrar:  

 Temperatur 

 Nederbörd 

 Vindriktning 

 Vindhastighet 

 Solstrålning 

 Solvinkel 

 Solreflektion 

eGain Forecasting utgår från den specifika fastigheten där hänsyn tas till 

byggnadsår, byggnadsstomme, fastighetens fönster, ventilation och även 

husets läge det vill säga om det ligger i en utsatt eller skyddad position och 

ifall det ligger i solläge eller i skugga. (eGain b, 2015). Detta används sedan 

för att skapa en energibalans för den berörda fastigheten och ligger till grund 

för systemet  (Göransson, 2016).  
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Efter detta byts den gamla temperaturgivaren ut mot eGains 

prognosmottagare. Prognosmottagaren styrs via mobilnätet. Det finns även 

en temperaturmätare inbyggd för löpande kvalitetssäkring. Styrningen 

grundas på den specifika energibalansen och en lokal väderprognos som ger 

den ekvivalenta temperaturen (eGain b, 2015). 

I lägenheterna installeras så kallade ”klimatloggers” som mäter aktuell 

temperatur och relativ fuktighet varje timme. Denna fästs optimalt ungefär 

en och en halv meter från golv och kopplas in i vägguttaget och blir där efter 

självgående. Klimatloggers används för att mäta på enstaka platser i 

fastigheten, och de placeras inte i alla lägenhetsrum. Klimatloggen kan 

förses med upp till fyra externa givare som kan mäta viktiga funktioner i till 

exempel undercentralen och kan även användas för att mäta i 

frånluftskanalerna. Klimatloggen samlar in data, säkrar leveranskvalitén av 

inomhusklimatet och är till för att ge en överblick på de olika fastigheterna. 

Loggen fungerar även som en varningsklocka, om temperaturen är för hög 

eller för låg kan detta justeras direkt. Data följs sedan upp i eGains så 

kallade kundzon där det går att följa och styra varje fastighet (eGain c, 

2015). 

eGain har ytterligare en typ av mätsystem som kallas eGain sense. Detta är 

små, trådlösa innegivare som även dessa mäter aktuell temperatur och relativ 

fuktighet i byggnaden. Detta används för att få en bättre överblick över 

hyresgästernas inomhusklimat och det säkerställs att det alltid är som det ska 

vara. Data som samlas in används även för att kunna finjustera styrningen. 

De trådlösa innegivarna kan kompletteras med externa givare för att kunna 

mäta framlednings- och returledningstemperaturen för radiatorkretsen och 

fjärrvärmen. Med hjälp av dessa givare blir det en bättre övervakning av 

byggnadens värmesystem (eGain c, 2015). 

Forecasting kan användas på alla byggnader med en tung stomme oavsett 

om byggnaden har värmepump eller fjärrvärme som värmesystem I de fall 

som värmepump används som värmesystem är dock en installation av eGain 

Forecasting mer en ren energibesparing än en ekonomisk besparing. Detta 

på grund av att en kWh är billigare med värmepump och bidrar därför till att 

den ekonomiska besparingen inte blir lika stor som vid användning av 

fjärrvärmesystem (Göransson, 2016). 

3.2 Kabona 

Företaget Kabona startades 2001 och har idag sitt huvudkontor i Borås. Det 

startade av ett par kollegor inom installationsbranschen som tillsammans 

utvecklade en idé genom sina erfarenheter inom värme, kyla och ventilation. 

Idag har idén utvecklats och kallas energigenial fastighetsautomation. 

Kabona riktar sig idag endast till den svenska marknaden och har i dagsläget 

sitt system Ecopilot installerat i över 400 fastigheter (Kabona, 2015). 
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3.2.1 Styrning 

Fastigheter som använder någon form av ventilation, - värme- och kylsystem 

är de typer av fastigheter som lämpar sig bäst för användning av Ecopilot. 

Det finns även bostäder och anläggningar som endast använder värmesystem 

och självdragsventilation som har uppnått bra resultat med systemet (Thisell, 

2016). 

Med hänsyn till följande fyra punkter kan energioptimeras en byggnad:  

 Termiska lagringsförmågan i byggnaden, vilket menas är stommen 

lätt eller tung samt inventarier 

 Ta till vara på den interna lasten, exempelvis människor, datorer och 

belysning  

 Kommande 5 dagars väderdata med hänsyn till solinstrålning, 

utomhustemperatur och vindpåverkan 

 Energiprisets påverkan med hänsyn till spotpris på el, fjärrvärme och 

effekttaxa 

Det är svårt att få traditionella styr-och reglerprodukter att samarbeta, detta 

leder till att energin gasar och bromsar samtidigt. Ecopilot integreras i det 

befintliga ventilation-, värme- och kylsystemet och motverkar att fastigheten 

gasar och bromsar samtidigt. Som grund till detta används Ecopilots 

huvudenhet som samlar upp och behandlar information från grundanalys till 

energimätare, lokala väderprognoser, spotpriser på elen och de trådlösa 

givarnas värde. Ett förskjutet börvärde används för att förskjuta flöde, 

temperatur och tryck i de tre systemen och hänsyn tas även till kommande 

fem dagars väderdata. Börvärdesförskjutningen görs med hänsyn till det 

börvärde som fanns i fastigheten innan installation av Ecopilot.  

Ecopilot utnyttjar även den överskottsenergi som bildas i en byggnad. Denna 

överskottsenergi tas vanligtvis inte till vara på. På grund av att Ecopilot 

också tar till vara på byggnadens stomme får varje byggnad en unik termisk 

tröghet och utifrån detta styrs byggnad på ett optimalt sätt (Ecopilot a, 

2015). Förutom att ta hänsyn till de yttre faktorerna som t.ex. vindpåverkan 

och utomhustemperaturen tas även hänsyn till temperaturer och luftkvalité 

inomhus. Ecopilot har även ett tillägg som kan tillämpas när värmepump 

används som uppvärmningssystem. Detta system kallas Ecopilot Pris och 

används för att sänka inköpskostnaderna för energin. Genom att kolla av 

elbörsens, i detta fall Nord Pools, spotpriser på elen utnyttjas byggnadens 

värmelagringsförmåga och tillför då värme och kyla när energipriset är som 

lägst. Detta sker oftast på natten (Ecopilot b, 2015). Detta tillägg är mer av 

en kostnadsbesparing än en energibesparing (Thisell, 2016). 
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Det finns ytterligare tillägg som kan tillämpas vid användning av fjärrvärme. 

Detta tillägg kallas Ecopilot Effekt och fungerar genom att hänsyn även här 

tas till byggnadens värmelagringsförmåga. Detta görs för att optimera 

byggnadernas effektbehov i förhållande till effekttaxan ifrån 

fjärrvärmeleverantören (Ecopilot b, 2015). 

3.3 ERAB 

Elektro Relä AB (ERAB) startade med att tillverka produkter för att 

nivåkontrollera ång- och värmepannor redan 1961. I Skandinavien är runt 

30 000 katastrofskydd och nivåkontroller monterade i pannor. Även fartyg 

världen över har skydd monterade ifrån ERAB. Idag finns deras 

huvudkontor lokaliserat i Hägersten i södra Stockholm. År 2000 utökades 

deras marknad till styrande, reglerande och övervakande utrustning. Denna 

utrustning inriktar sig mot fjärrvärmecentraler och pannrum (ERAB a, 

2015). 

3.3.1 Styrning 

ERAB erbjuder olika tjänster och produkter som inriktar sig på värme, 

klimat och pannor: 

 Webbaserat energistatistiksystem  

 Prognosstyrning med hjälp av prognoser från SMHI 

 Fastighetsautomation 

 Webbaserad trådlös loggning av temperaturer i lägenheterna 

 En individuell mätning av varm-och kallvatten, värme och el 

(Engdahl, 2016) 

När det gäller värmeprodukter använder sig ERAB av olika 

fastighetsregulatorer som kan användas på både värmepumpar och 

fjärrvärme. ERAB erbjuder tre olika typer av fastighetsregulatorer: ER 

enerweb XLS, ER enerweb XL och ER enerweb. Regulatorerna är så kallade 

allt i ett och innehåller en DUC (digital undercentral), webserver och en 

”huvuddator”. Med hjälp av regulatorn går det i huvudsak att styra och 

reglera till exempel värmen, varmvattnet, ventilationen och belysningen. 

Fastighetsregulatorn mäter och larmar med hänsyn till temperatur, 

systemtryck och energi-och vattenanvändning etc. Det går även att använda 

olika tilläggstjänster som t.ex. prognosstyrning med hjälp av prognoser från 

SMHI, ”Webess” som är en internetportal för statistik över energin och 

”weblarm” som även de är en internetportal med fullvärdig larmhantering.  
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För att införa SMHIs prognosstyrning använder sig ERAB av fakta om 

byggnadens läge, byggnadens egenskaper och hur byggnaden används. 

ERAB tillhandahåller sedan denna information av byggnaden och 

informationen definieras i ett speciellt indataformulär. Det behövs även en 

installation av ERABs prognosmottagare ”Temptransporter”. 

”Temptransporter” är en GPRS-baserad prognosmottagare. Den har inbyggd 

funktion för prognosmottagning, loggning av utomhustemperaturen, 

inomhustemperatur, en väderprognos på en aktuell utomhustemperatur under 

en aktuell timme (To), ekvivalenta temperaturen (Et) och den justerade 

ekvivalenta temperaturen (Tjust). ”Temptransporter” kopplas mellan 

befintlig reglerutrustning och byggnadens befintliga utomhusgivare och följs 

löpande via internet (ERAB b, 2015). 

Det finns även ett koncept där energianvändningen regleras genom att mäta 

inomhustemperaturen i var tredje eller helst i varje lägenhet i en fastighet. 

ERAB har också ett koncept där de har översikt på när hyresgästerna 

använder en stor mängd varmvatten, under denna tid drar de ner värmen i 

lägenheten och på så sätt går det att få ner effekten på växlaren. Det går att 

säga att ERAB i stort sätt säljer en helhetslösning. ERAB säljer ett färdigt 

koncept som innehåller inventering, ta fram rätt material för den specifika 

byggnaden, utbilda bostadsföretagens personal och driftsätter sedan 

lösningen för den specifika fastigheten. ERAB kan upphandlas via HBV 

som är SABO-företagens (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) 

inköpsorganisation (Engdahl, 2016). 

3.4 Likheter och skillnader mellan energistyrningssystemen 

Jämförelse mellan systemen görs i Tabell 3. Tabellen redovisar likheter och 

skillnader mellan de tre olika systemen. De utvalda kategorierna som 

jämförs är det mest relevanta för ett bostadshus.  

 
Tabell 3 Visar en jämförelse av systemfunktion 
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eGain X X X X X X X X X 

Kabona X - X X X X X X X 

ERAB X X X X X X X X X 
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4. Studerade bostadsområden 

Som tidigare nämnts är det tre bostadsområden i Åseda som ska granskas 

under denna studie. De utvalda områdena kallas Lärkan, Idrotten och 

Kommersen. Nedan beskrivs bostadshusen ingående. 

4.1 Lärkan 

Bostadsområdet Lärkans detaljplan vann laga kraft år 1989 och 1991 stod 

det klart för invigning. Området sprider ut sig på en ungefärlig markareal på 

6725 m2. Sammanlagt är det sju huskroppar där alla kroppar består av två 

våningar och en av dessa sju kroppar har källare. Två lägenheter på 

bottenvåningen i en av huskropparna brukas inte som bostad, utan till 

förskoleverksamhet. Resterande lägenheter är till för bostäder. Hyresrätterna 

är tvåor, treor och fyror, se Tabell 4, med lite olika storlekar beroende på 

hus. 
Tabell 4 Lägenhetstyper Lärkan 

Lägenhetstyp Antal (St) 

1 Rum och kök 0 

2 Rum och kök 8 

3 Rum och kök 12 

4 Rum och kök 4 

Summa 24 

 

Samtliga hus har fasadtegel som fasadmaterial och träregelstomme. Grunden 

är en betongplatta medan bjälklagen är gjorda av lättbetong. 

Alla hyresrätter har en egen balkong och alla fönster är treglasfönster. Husen 

värms upp med vattenburen golvvärme som värms upp av värmepump. 

Värmepumpens källa är av typen bergvärme och ventilationstypen är 

mekanisk frånluft i bostäderna. Alla hyresrätter är utrustade med 

standardkök (spis, fläkt, kyl/frys och diskbänk). Badrummen är utrustade 

med badkar och samtliga lägenheter har kombitvättmaskin. De större 

lägenheterna har ett extra badrum med tillhörande dusch. 
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Den verkliga- och normalårskorrigerade energianvändningen för Lärkan samt 

bostadshusens Atemp redovisas i Tabell 5. 

 
Tabell 5 Energianvändning Lärkan 

År Verklig 

energianvändning 

Normalårskorrigerat 

energianvändning 

Atemp 

2014 177 MWh 215 MWh 1889 m2 

2013 195 MWh 198 MWh  

2012 193 MWh 203 MWh 

 

4.2 Idrotten 

Området Idrotten består av fem lamellhus som är byggda under tre olika 

etapper. 1950 stod första etappen klar, 1953 andra och slutligen 1957 var 

sista klar. Alla huskroppar består av tre våningar med källare och de delar en 

sammanlagd markareal på 6573 m2. Idrotten 3,4 och 5 har tillsammans 49 

lägenheter och idrotten 1 och 2 har 36 lägenheter. Sammanlagt bidrar dessa 

fem bostadshus med 85 stycken hyreslägenheter från ettor upp till fyror, se 

Tabell 6.  
Tabell 6 Lägenhetstyper Idrotten 1,2,3,4 & 5 

Lägenhetstyp Antal (St) 

1 Rum och kök 12 

2 Rum och kök 46 

3 Rum och kök 26 

4 Rum och kök 1 

Summa 85 

 

Byggnaderna har en betonggjuten grund, betongstomme och ytterväggar av 

putsad autoklaveradbetong. Idrotten 1 och 2 har äldre tvåglasfönster med 

träbåge som är i stort behov av att bytas ut. Idrotten 3, 4 och 5 har nya 

isolerade treglasglasfönster, även balkongdörrarna har sådana rutor. 

Ursprungligen brändes olja för uppvärmning av dessa bostäder men detta har 

bytts ut. Idag värms samtliga fem husen upp med fjärrvärme. 

Ventilationssystemet är i Idrotten 1 och 2 självdragsventilation och i Idrotten 

3,4 och 5 används mekanisk frånluft. Lägenheterna är utrustade med 

standardkök-och badrumsutrustning. 
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I dessa hus har inte varje lägenhet någon egen tvättmaskin och torktumlare, 

utan det finns gemensamma tvättstugor i varje källare.  

Idrotten 1 och 2 samt Idrotten 3, 4 och 5 Atemp, verklig- och 

normalårskorrigerad energianvändning redovisas under Tabell 7 och Tabell 

8. 
Tabell 7 Energianvändning Idrotten 1 och 2 

År Verklig 

energianvändning 

Normalårskorrigerad 

energianvändning 

Atemp 

2014 493MWh 603 MWh 2584 m2 

2013 520 MWh 528MWh  

2012 519 MWh 548 MWh 

 
Tabell 8 Energianvändning Idrotten 3,4 och 5 

År Verklig 

energianvändning 

Normalårskorrigerad 

energianvändning 

Atemp 

2014 594 MWh 727 MWh 3953 m2 

2013 685 MWh 695 MWh  

2012 683 MWh 721 MWh 

4.3 Kommersen 

Slutligen Kommersen som är det tredje området. Detta område utgörs av två 

trevånings lamellhus (Eriksgatan och Torggatan) med källare och ett 

enplanshus med underliggande garage (Olofsgatan). Dessa tre byggnader 

stod klara för användning 1964. I dagslägets brukas de båda lamellhusen 

som bostadshus och rymmer 29 lägenheter med en vårdcentral på nedersta 

våningen i ena huset, se Tabell 9. Enplanshuset är uthyrningslokaler med 

bland annat polis- och tandläkarverksamhet.  

 
Tabell 9 Lägenhetstyper Kommersen 

Lägenhetstyp Antal (St) 

1 rum och kök 6 

2 Rum och kök 7 

3 Rum och kök 14 

4 Rum och kök 2 

Summa 29 
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Byggnaden har fasader av tegel och en stomme av betong. Under 2009 

totalrenoverades bostadshuset på Eriksgatan. Nya treglasfönster sattes in, ny 

inglasade balkonger installerades till lägenheterna i söderläge och 

entrépartierna till huset byttes ut. I källaren byggdes även en 

övernattningslägenhet, samlingsrum och ett relaxrum med bastu och 

bubbelbad. Några år senare installerades dessutom bättre entrépartier och 

treglasfönster i de resterande två husen. 

Byggnaderna värms upp med hjälp av fem stycken värmepumpar och i 

källaren på Torggatan finns det en undercentral placerad, där fjärrvärme är 

installerat för spetsvärme. I detta område är det flera olika 

ventilationssystem för varje byggnad beroende på användning. Lägenheterna 

har en frånluftsventilation och i relaxavdelningen är det ett FTX-system som 

kontrollerar ventilationen. Tabell 10 redovisar Kommersens verkliga- och 

normalårskorrigerade energianvändning och bostadshusens Atemp. 

 
Tabell 10 Energianvändning Kommersen 

År Verklig 

energianvändning 

Normalårskorrigerad 

energianvändning 

Atemp 

2014 297 MWh 363 MWh 5126 m2 

2013 381 MWh 387 MWh  

2012 377 MWh 398 MWh 
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5. Metod 

Genom informationssökning i rapporter, tidskrifter, föreskrifter och via 

internet har underlaget till bakgrundsteorin tagits fram. Detta för att få en 

bredare och djupare kunskap om en byggnads energianvändning. 

Informationen om energianvändningen är viktigt för att förstå hur ett 

energistyrningssystem fungerar. Ett flertal intervjuer till olika företag som 

säljer ett digitalt energistyrningssystem är nödvändigt för att få förståelse hur 

de fungerar. För att få en bättre bild och inblick i de studerade 

bostadsområdena besöks även de olika områdena.  

5.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa intervjuer med en representant från eGain, Kabona och ERAB 

genomfördes. Intervjuerna ska ge ett underlag på hur just deras system 

skulle kunna fungera i de utvalda bostadsområdena. För de ekonomiska och 

sociala aspekterna var de nödvändigt att reda ut kostnader för systemen samt 

företagens kundkrets. Kundkretsen kommer undersökas för att få höra deras 

kunskaper och erfarenheter om de olika systemen. Undersökningen med 

kundkretsen kommer göras med hjälp av kvalitativa intervjuer med en 

representant från varje bostadsföretag. 

5.1.2 Data 

De kvalitativa intervjuerna kommer göras för att samla in mer primärdata 

ifrån företagen. Med primärdata menas den relevanta information som ges 

från varje intervju och företag. Primärdata ska bestå av möjligheten att 

installera systemen i just de utvalda bostadsområdena och hur systemen i så 

fall skulle fungera. Ifrån de kvalitativa intervjuerna med bostadsföretagen 

ska primärdata bestå av deras energianvändning i deras byggnader. Dessa 

byggnader ska vara likartade de byggnader som behandlas i just denna 

studie. Data ska även ge en uppfattning om hur deras hyresgäster har 

påverkats under brukning av systemen samt hur företagets ekonomi har 

påverkats. 

5.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden kommer innebära att jämföra och granska den 

primärdata som redovisas genom de kvalitativa intervjuerna. Data kommer 

jämföras och granskas med hänsyn till nuvarande data ifrån Uppvidingehus.  
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5.2.1 Data 

De primärdata som ska tas fram via den kvantitativa metoden är jämförelser 

i form av siffror och företagens egna uppfattningar. Med primärdata menas 

den data som tas fram via att jämföra och granska den data som tagits fram i 

den kvalitativa metoden. Jämförelserna kommer att redovisas i diagramform, 

kalkylform och tabellform. 

5.2.2 Beräkningar 

Graddagsmetoden används som beräkningsform för att beräkna ut rätt 

normalårskorrigerad energianvändning för de tre utvalda områdena i Åseda. 

5.3 Validitet 

Validiteten i de kvalitativa intervjuerna kan eventuellt ifrågasätta med 

hänsyn till att de tillfrågade företagen sitter i en säljande position. Detta 

innebär också att de har goda kunskaper och är vana vid att svara på 

frågorna som ställs men de har också ett tydligt intresse av att sälja just sitt 

system och att framhålla positiva snarare än negativa förhållanden. De 

kvalitativa intervjuerna innehåller endast frågor som är relevanta för studien. 

Validiteten i intervjuerna med bostadsföretagen ska anses som hög då dess 

representanter saknar intresse av att ge en felaktig positiv eller negativ bild. 

Dessutom tillfrågas dessa främst om faktiska siffror. Validiteten gällande de 

sociala aspekterna kan inte ses som lika höga då det inte är objektiva, 

mätbara värden som analyseras. Utöver statistik angående felanmälningar 

kommer endast uppfattningar från bostadsföretagen analyseras. Validiteten i 

de jämförande beräkningarna anses inte lika hög som validiteten i den 

kvalitativa metoden, det vill säga i intervjumaterial. Detta på grund av att 

byggnaderna som kommer jämföras inte kommer vara identiska med 

varandra med avseende på antal lägenheter, storlek på lägenheter och 

fasadandel i varje lägenhet etc. Byggnaderna kommer dessutom inte vara 

placerade på samma geografiska punkt. 

5.4 Reliabilitet 

Reliabiliteten är hög då intervjuerna med stor säkerhet skulle ge liknande 

svar ifall de genomfördes ytterligare en gång. Empiriska data skulle dock bli 

annorlunda beroende på hur de utvalda bostadsområdena var uppbyggda 

samt beroende på deras nuvarande energianvändning. I denna studie är 

empiriska data bunden till Uppvidingehus specifika bostadsområden.  
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5.5 Objektivitet 

Objektiviteten i metoden ska anses som varken hög eller låg för att företagen 

ska kunna jämföras så ärligt som möjligt. Detta är viktigt för att 

Uppvidingehus ska få ett utförligt underlag att gå vidare med. Ett av de 

utvalda företagen hade dock innan studien påbörjat lämnat ett mycket 

utförligt kostnadsförslag. Detta bidrar till en mycket mer exakt kostnad för 

det företaget.  Målet med resultatet är dock att liknande bostadsföretag också 

ska kunna ta del av studien för att få sig en egen uppfattning och ett eget 

underlag gällande digital energistyrning.  

5.6 Urval 

Digitala energistyrningssystem som valdes att studeras i denna studie är 

baserat på önskemål från både Uppvidingehus samt författarna. 

Uppvidingehus hade krav på två av systemen medan det tredje blev valt av 

författarna. Systemen är utvalda på grund av olika funktioner och olika 

ekonomiska upplägg.   
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6. Genomförande 

Ett möte i Växjö med Richard Gustafsson, VD och Lars Lindahl, 

installationsansvarig från Uppvindingehus, genomfördes när examensarbetet 

startade. Under träffen diskuterades upplägg, avgränsningar, mål och syfte. 

Efter mötet var det fastställt att tre bostadsområden i Åseda skulle vara 

underlaget för studien och vilka energistyrningsbolag som skulle granskas. 

För att få en inblick i hur de tre utvalda bostadsområdena i Åseda är 

konstruerade, uppvärmda och deras tillstånd, ansågs ett platsbesök vara 

nödvändigt. Besöken omfattade noggranna granskningar och dokumentation 

av alla tre bostadsområdena. Lars Lindahl höll i turen runt områdena och 

visade upp allt som var nödvändigt för besöket. Lars lämnade även ifrån sig 

väldig nyttig information om bostadshusen. Informationen innehöll allt från 

byggnadsår, renoveringar och energianvändningar. Detta bidrog till en 

väldigt bra och stabil grund för arbetet.  

6.1 Intervjuer 

Med hjälp av bakgrundsteorin kunde nu ett underlag för de blivande 

intervjuerna skapas. Genom mailutskick till de tre olika 

energistyrningsföretagen kunde en kontaktperson från samtliga företag ställa 

upp på en telefonintervju. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

högtalarfunktionen på telefonen, så båda kunde kommunicera med den 

intervjuade och dokumentera samtidigt.  

De intervjuade personerna på energistyrningsföretagen var: 

 Oskar Göransson, eGain. Oskar är utbildad energi-ingenjör. Hans 

roll på företaget är teknisk chef och han är med i ledningsgruppen. 

 Johan Thisell, Kabona. Johan är utbildad fastighetsingenjör. Hans 

arbetsroll i företaget är energitekniker och han arbetar mycket med 

produkten ”Ecopilot”. 

 Bengt-Åke Engdahl, ERAB. Bengt-Åke har ett förflutet i ERAB de 

tio senaste åren. Hans huvuduppgifter är energicontroller och 

försäljning.  

 

I slutet på varje intervju ställdes frågan ifall de ville nämna någon kund som 

brukar deras system idag. Samtliga svarade väldigt positivt på denna fråga 

och gav ut kunder som kunde kontaktas. Kunderna som kontaktas är tre 

olika bostadsföretag. 
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Efter att ha fått uppgifter om kunder från samtliga företag kunde nu nya 

intervjuer förberedas. Huvudmålet med dessa intervjuer är att få en 

kommentar vad konsumenterna har för åsikter om systemen men även att få 

ta del av energidata för områden som liknar de tre bostadsområden som 

undersöks i Åseda.  

Företagen kontaktades via mail för att boka in intervjuer. I mailen framgick 

det varför just dessa blivit kontaktade och vad som var målet med 

intervjuerna. Samtliga företag ställde upp på en telefonintervju och lämnade 

ifrån sig energidata på byggnader som använder systemen. 

De intervjuade personerna på bostadsföretagen var: 

 Anders Janson, Växjöhem. Anders är pensionär men jobbar 

fortfarande vissa dagar i veckan. Anders var energiansvarig på 

Växjöhem. Växjöhem är ett kommunalt bostadsföretag i Växjö som 

använder sig av eGain. 

 Johan Rosenquist, VBAB. Johan är förvaltningschef på VBAB. 

VBAB är ett privat bostadsföretag i Jönköping och använder sig av 

Kabona. 

 Niclas Olofsson, Withalabostäder. Niclas är förvaltningschef och 

Withalabostäder är ett kommunalt bostadsföretag i Vetlanda som 

använder sig av ERAB. 

6.2 Ekologiskt 

Med hjälp av data från företagen var det möjligt att räkna ut kWh/m2 på 

referensbyggnaderna och jämföra det med Uppvidingehus. Med hjälp av 

detta har en bättre överblick skapats över vilka byggnader hos 

Uppvidingehus som har en förhållandevis hög energianvändning. 

Data ifrån företagen granskades och jämfördes mot varandra tillsammans 

med en liknande byggnad från Uppvidingehus. Detta gjordes för att få en 

överblick på hur byggnader som använder digitala energistyrningssystem 

förhåller sig till byggnader utan. Det var väldigt viktigt att få ut ett kWh/m2 

år för samtliga byggnader, för att kunna få en så korrekt jämförelse som 

möjligt. För att kunna få ut denna enhet var först en normalårskorrigering 

tvungen att göras med graddagsmetoden, se Bilaga 1. 
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6.3 Ekonomiskt 

För att få ett resultat angående den ekonomiska aspekten har årskostnaden 

och installationskostnaden för varje energistyrningssystem varit viktiga att 

studera. De tre energistyrningssystemen har redovisats, med hjälp av 

diagram, med en första års-kostnad för varje bostadsområde och en första 

års-kostnad där kr per m2 redovisas. Kostnaden per m2 redovisas i Bilaga 2. 

Varje energistyrningssystems totala kostnad för alla områden under fem och 

tio år har beräknats och redovisas med hjälp av diagram. Även en kostnad 

per m2 har beräknats under fem och tio år och redovisas i Bilaga 3.  

För att redovisa eGains första års-kostnad har riktpriset 3,30 kr/m2 och år 

använts och multiplicerats med varje områdes Atemp. Genom informationen 

att installationskostnaden/värmecentral låg mellan 15000 och 20000 kr så 

har ett medelvärde på 17500 kr använts för att få fram ett riktpris för 

installationskostnaden/värmecentral. Tillsammans med riktpriset 3,30/m2 har 

detta bestämt eGains första års-kostnad. När riktpriset för första års-

kostnaden per m2 har beräknats har hänsyn tagits till varje områdes 

installationskostnad tillsammans med riktpriset 3,30 kr per m2. Beräkningen 

av eGain i området Idrotten har gjorts på två delar av området, Idrotten 1 

och 2 samt Idrotten 3,4 och 5. Detta på grund av att det finns en 

värmecentral i vardera del. 

Kabonas första års-kostnad har tagits fram med hjälp av Ecopilots 

besparingskalkyl som kan fyllas i på Ecopilots hemsida. I 

besparingskalkylen anges vilket region byggnaden är lokaliserad i, vilken 

typ av verksamhet som finns i byggnaden, byggnadsstommen, byggnadens 

värmesystem, total uppvärmd yta och vilket år byggnaden är uppförd. Med 

denna information ger kalkylen en möjlig årsbesparingen på just den 

byggnaden. Enligt Kabona har de en ”payoff-tid” på 2 till 5 år, av detta har 

medelvärdet 3,5 år använts tillsammans med den möjliga årsbesparingen för 

att få ett riktpris på investeringen. Denna metod har sedan använts för varje 

område. Det har också räknas ut ett riktpris/m2, detta genom att dividera 

riktpriset för varje område med områdets Atemp. Vid beräkning av Ecopilot, 

likt beräkningen av eGain, i har området Idrotten delats upp i två delar, 

Idrotten 1 och 2 samt Idrotten 3,4 och 5. 

ERABs installationskostnad i området Idrotten har bestämts genom en offert 

som ERAB skickat till Uppvidingehus vid tidigare besök i området. Denna 

installationskostnad har tillsammans med licenskostnaden 2064kr/år använts 

för att bestämma Idrottens första års-kostnad. Kostnaden per m2 under första 

året har beräknats genom att dividera den totala förstaårskostnaden med 

områdets sammanlagda Atemp. När de andra två områdenas första års-kostnad 

har beräknas har hänsyn tagits till de i dagsläget installerade DUC-enheter. 

DUC-enheten på områdenas värmepumpar är i dagsläget av typen som 

ERAB är återförsäljare för. Detta betyder att ERAB kan koppla upp DUC-

enheter till ERABs system för övervakning och larm etc. För detta krävs en 
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utredning och uppkoppling av värmepumparna. Utredningen av en 

värmepump ligger på 3000 kronor vilket innebär en kostnad på totalt 15000 

kronor i området Kommersen (fem värmepumpar) och en kostnad på 3000 

kronor för området Lärkan (en värmepump). De fem värmepumparna i 

området Kommersen är seriekopplade vilket innebär att en DUC-enhet 

sköter alla fem värmepumpar.  Eftersom att det är DUC-enheten som 

kopplas upp beräknas priset på endast en DUC-enhet, detta pris ligger på 

3600 kronor. Samma pris för uppkoppling gäller även på området Lärkan, 

3600 kronor. Detta gör att första års-kostnaden för de två områdena beräknas 

med hjälp av priset för utredningen och uppkopplingen tillsammans med en 

licenskostnad på 1020 kr per DUC-enhet och år. Kostnaden per m2 beräknas 

på samma sätt som i området Idrotten.  

Totalkostnaden för varje energistyrningssystem har beräknats genom att 

bestämma varje systems totala första års-kostnad exklusive installation för 

alla områden. Kostnaden som då fås ut multipliceras med fem respektive tio 

år och installationskostnaden adderas. Besparingsjämförelsen har bestämts 

genom att använda kostnaden 0,8 kr/kWh för det fjärrvärmeuppvärmda 

området och kostnaden 0,3 kr/kWh för de områdena som värms upp med 

värmepumpar (Värmepumpsguiden, 2011). Dessa kostnader har sedan 

multiplicerats med varje områdes specifika energianvändning för att få ut ett 

pris i vad som betalas i fjärrvärme-respektive värmepumpskostnad varje år. 

Eftersom att alla de studerade energistyrningssystemen erbjuder en 

kostnadsbesparing på 10-20 % varje år har 10 % använts som potentiell 

besparing. Detta för att få ett så rättvist resultat som möjligt. Den möjliga 

procentuella besparingen har sedan beräknats på varje områdes 

uppvärmningskostnad och multiplicerats med fem respektive tio år för att få 

ut en mer långsiktig besparing. Varje områdes nettobesparing under tio år 

redovisas i Bilaga 4. Varje energistyrningssystems ”payoff-tid” har 

beräknats genom att ta varje systems installationskostnad dividerat med 

varje systems årliga besparing. 

6.4 Socialt 

För att få en insikt hur kommunikationen är mellan företagen, 

fastighetsägare och deras hyresgäster ställdes frågor angående just detta till 

de intervjuade bostadsföretagen. Frågorna var formulerade för att få ut 

information om hur fastighetsägaren upplever att den aktuella produkten 

fungerar. Fick det som var utlovats? Även frågor hur kommunikationen 

fungerar, ifall hyresgästerna har reagerat på något speciellt sedan 

installationen och ifall det vill framföras några egna särskilda synpunkter på 

systemen. 
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7. Resultat 

Resultatet delas in i tre olika delar. Första delen redovisar de ekologiska 

aspekterna. Med detta menas en jämförelse av energianvändning med 

Uppvidingehus byggnader mot referensbyggnaderna hos de intervjuade 

bostadsföretagen. Andra delen redovisar de ekonomiska aspekterna, som 

visar kostnader för energistyrningssystemen, installationer och användning. 

Sista delen avser de sociala aspekterna. Här redovisas åsikter och tankar 

ifrån de intervjuade bostadsföretagen som brukar energistyrningssystemen. 

7.1 Ekologiskt  

Bostadsföretagen VBAB, Växjöhem och Withalabostäder delade med sig av 

deras energidata för så relevanta byggnader som möjligt, så att jämförelser 

kan genomföras. 

7.1.1 Lärkan 

Området Lärkans energijämförelse med relevanta byggnader från 

bostadsföretagen redovisas i .  

 

 
Figur 8 Energijämförelse av Lärkan (kWh/m2 år) 
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De valda referensbostadsområdena för Lärkan är: 

 Juno, VBAB. Detta bostadshus stod klart 1909 och renoverades upp 

år 1984. Området är av typen tvåvåningshus och har en trästomme. 

Sammanlagt är det sju lägenheter i detta område och ligger i 

Jönköping. Detta bostadshus använder sig inte av någon 

energistyrning, utan bara bevakning. 

 Vingavägen, Växjöhem. Vingavägen är ett bostadsområde med 95 

lägenheter i Växjö. Huskropparna är två våningar höga, 

fasadmaterial av tegel och en trästomme. Området stod klart 1990 

och har sammanlagt 95 lägenheter.  Området använder ingen 

energistyrningstjänst, utan bara bevakning. 

 Gärdet, Withalabostäder. Gärdet är ett radhusområde med 

envåningshus i Vetlanda. Området stod klart 1990 och är uppbyggd 

med en trästomme. Fasadmaterialet är av tegel och sammanlagt finns 

det 77 lägenheter. Detta område är inte uppkopplat på något sätt.  

Anledningen till att ingen tabell finns för före- och efter värde på denna 

jämförelse är för att inget energistyrningssystem används på dessa utvalda 

bostadsområden.  

 

7.1.2 Idrotten 

Idrotten energianvändning (kWh/m2 år) jämförs i diagrammet, se . 

Jämförelsen har skett mellan Idrotten och de intervjuade bostadsföretagens 

bostadshus som är mest relevanta till området Idrotten.  

 
Figur 9 Energijämförelse av Idrotten (kWh/m2 år) 
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De valda referensbostadsområdena för Idrotten är: 

 Hackspetten, Withalabostäder.  Området Hackspetten är två 

trevåningshus med fasadtegel. Stommen är av betong och husen stod 

klara år 1965 i centrala Vetlanda. Dessa två bostadshus rymmer 

tillsammans 48 lägenheter. Detta område är uppkopplat mot ERABS 

energistyrning. 

 Graniten, Växjöhem. Området byggdes år 1963 och placerat i 

Araby, Växjö. Husen är tre våningar högt, uppbyggt med 

betongstomme och fasadmateriel av tegel.  136 lägenheter finns i 

detta område. Graniten använder sig av Forecasting som 

energistyrnings. 

 Loke, VBAB. Loke byggdes år 1961 och renoverades under mitten 

av 80-talet. Byggnaden har en putsad fasad och en betongstomme. 

Huset är placerat i Jönköping och är tre våningar högt med 

sammanlagt 28 lägenheter. Denna byggnad är utrustad med Kabonas 

Ecopilot. 

 

Den procentuella energiminskningen för de intervjuade bostadsföretagen 

redovisas i Tabell 11. Dessa siffror är baserade på före och efter installation 

av ett energistyrningssystem på bostadshusen som är relevanta till området 

Idrotten. Dock är det fler faktorer som har inverkan på dessa siffror än bara 

installation av energistyrningssystemet.  
 

Tabell 11 Procentuell minskning av energianvändning Idrotten 

Område System 2012  

(kWh/m2 

år) 

2014  

(kWh/m2 

år) 

Minskning 

(kWh/m2 år) 

Minskning 

(%) 

Hackspetten ERAB 132,1 104,9 27,2 20,5 

Graniten eGain 132,3 120,8 11,5 8,6 

Loke Kabona 135,8 113,6 22,2 16,3 
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7.1.3 Kommersen 

I Figur 10 redovisas en jämförelse av energianvändningen (kWh/m2 år) 

mellan Kommersen och dess relevanta byggnader från de intervjuade 

bostadsföretagen. 

 

 
 Figur 10 Energijämförelse av Kommersen (kWh/m2 år) 

De valda referensbostadsområdena för Kommersen är: 

 Humlan, VBAB. Humlan stod klart 1930 och renoverades 1969. 

Huset är placerad i centrala Jönköping med en putsad fasad och en 

betongstomme. Detta hus har verksamhetslokaler på bottenplan och 

ovanför är det fyra våningar med bostäder. Sammanlagt är det 25 

lägenheter.  Humlan är utrustad med Kabonas Ecopilot som 

energistyrning. 

 Gamla norrvägen, Växjöhem. Området stod klart år 1961 i Växjö. 

Huskropparna har putsad fasad och en betongstomme. Husen är tre 

våningar höga och har sammanlagt 120 lägenheter. Brukar 

Forecasting som energistyrning 

 Lärkträdet, Withalabostäder. Lärkträdet är ett område som ligger i 

Vetlanda och består av åtta huskroppar. Byggnaderna var klara 1970-

71 och är tvåvåningshus. Byggnaderna har en betongstomme och 

fasadmaterialet är av tegel. De åtta huskropparna rymmer totalt 148 

lägenheter och samtliga huskroppar är uppkopplade med ERABs 

energistyrning.  
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Notera att byggnaderna som jämförts i detta fall har fjärrvärme som 

energikälla. Kommersen har värmepump, vilket gör det lite problematiskt. 

Att försöka jämföra fjärrvärme med värmepump görs här genom att dubblera 

den energimängd som värmepumpen förbrukar. Kommersen med fjärrvärme 

skulle ha använt 141,8 kWh/m2 år, se Figur 20. 

Bostadshusen som är mest relevanta till Kommersen redovisar sin 

procentuella energiminsking, se Tabell 12. Energiminskingen från 2012 till 

2014 är baserad på före och efter installation av energistyrningssystem. 

Dock är det fler faktorer som spelar in än bara energistyrningssystemen i 

dessa siffror. 

 
Tabell 12 Procentuell minskning av energianvändning Kommersen 

Område System 2012  

(kWh/m2 

år) 

2014  

(kWh/m2 

år) 

Minskning 

(kWh/m2 år) 

Minskning 

(%) 

Lärkträdet ERAB 136,3 129,5 6,8 4,9 

G.Norrvägen eGain 126,0 106,3 19,7 15,6 

Humlan Kabona 147,5 125,9 21,5 14,6 

 

7.2 Ekonomiskt 

Här redovisas den ekonomiska aspekten i form av en första-årskostnad för 

varje energisstyrningssystem och bostadsområde. Redovisas gör även ett 

riktpris i form av hur kostnaden av de olika energistyrningssystemen ser ut 

under fem respektive tio år. Även besparingsmöjlighet i de olika områdena 

över fem och tio år redovisas tillsammans med varje energistyrningssystems 

”payoff-tid” avsett på installationskostnaden. Kostnaderna och besparing är 

inte gjorda med hänsyn till potentiell inflation. Vilket menas att 

energikostnaderna kommer vara konstanta under de närmsta tio åren. 

7.2.1 eGain 

I alla områden betalas 15000–20000kr för ett grundpaket som inkluderar 

installation och styrning och en del mätning. Ett medelpris på 17500 kr för 

installation har använts för att bestämma grundpaketskostnad. 

Grundpaketskostnaden tillsammans med årskostnaden på 3,30kr/m2 ger den 

första årskostnaden. Redovisas i Bilaga 2 görs kostnaden per m2 under det 

första året. Viktigt att ta hänsyn till är att eGain har en löpande kostnad som 

betalas per m2 och år. Lärkan är inte redovisat i Figur 11 på grund av att 

eGain avstår från att installera sina energistyrningssystem på en byggnad 

med en trästomme på grund av värmelagringsförmågan. 
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Figur 11 Diagram som visar eGain Forecastings kostnad under år 1 

7.2.2 Kabona 

Resultatet som redovisas med hjälp av Figur 12 är det riktpris som beräknats 

med Ecopilot på de två av de tre studerade områdena. Detta på grund av att 

Kabona, likt eGain, avstår från att installera sina energistyrningssystem på 

en byggnad med trästomme, Lärkan. Detta är siffror som visar ett riktpris av 

energistyrningssystemet under det första användningsåret. I Bilaga 2 

redovisas även ett riktpris per m2 under det första året. Viktigt att ta hänsyn 

till är att Kabona Ecopilot har en fast kostnad som betalas vid 

inköpstillfället.  

 
Figur 12 Diagram som visar Kabona Ecopilots kostnad under år 1 
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7.2.3 ERAB 

Området Idrotten har en installationskostnad som ligger på 108 141kr, 

tillsammans med licenskostnaden redovisas första års-kostnaden för detta 

område. I områdena Lärkan och Kommersen redovisas utredning och 

uppkopplingen tillsammans med licenskostnaden. Figur 13 redovisa ERABs 

kostnader uppdelat på de tre studerade områdena. Kostnaden per m2 under 

första användningsåret redovisas för de tre områdena i Bilaga 2. Viktigt att 

ta hänsyn till är att ERAB har en licenskostnad som betalas per DUC-enhet 

och år vid användning av värmepump och en licenskostnad som betalas per 

fastighet vid fjärrvärme. 

 
Figur 13 Diagram som visar ERABs kostnad under år 1 
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Figur 14 Varje energistyrningssystem totala kostnader under 5 år 

 

 
Figur 15 Varje energistyrningssystem totala kostnader under 10 år 
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Lärkan. Nettobesparingen över tio år på varje bostadsområde redovisas i 

Bilaga 4. 

I  redovisas varje energistyrningssystems ”payoff-tid” med hänsyn till 

installationskostnaderna. Viktigt att tänka på här är att Kabona Ecopilot har 

en fast kostnad vilket gör att ”payoff-tiden” är längre än de andra 

energistyrningssystemen. Dock har ERAB och eGain en löpande kostnad 

som betalas varje år. Detta betyder att när ”payoff-tiden” för Kabona nåtts är 

det endast rena vinster som görs.  

 
Figur 16 Visar Idrottens nettobesparing med varje energistyrningssystem under 5 år 

 

 
Figur 17 Visar Kommersens nettobesparing med varje energistyrningssystems under 5 år 
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Figur 18 Visar Kommersens nettobesparing med varje energistyrningssystems under 5 år 

 

 

 Figur 19 Visar varje energistyrningssystems "payoff-tid" med hänsyn till installationskostnaderna 
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har uppfattat installationerna av den digitala energistyrningen redovisas 

också. 

7.3.1 eGain 

Växjöhem använder sig av eGain Forecasting och är väldigt nöjda med detta 

system. Växjöhem valde just eGain för att deras produkter såg lovande ut 

och sålde in sig väldigt bra. De anser att eGain har uppfyllt vad som lovades. 

Växjöhem tycker att eGain är väldigt lätta att kommunicera och föra 

dialoger med. I början påträffades den enda nackdelen enligt Växjöhem. 

eGain ville visa bra resultat och sänkte värmen för mycket i bostadshusen, 

vilket ledde till att hyresgästerna ringde och klagade. Efter en dialog mellan 

Växjöhem och eGain löstes dessa problem och de har aldrig uppstått igen 

(Janson, 2016).  

7.3.2 Kabona 

VBAB representant uppger att det är mer än nöjda med Kabona Ecopilot. 

VBAB tyckte att sina flerbostadshus gjorde av med aningen för mycket 

energi, vilket ledde till att de skaffade ett energisystem. Anledningen till att 

de valde Kabona var för att de var ”billgast och bäst”. Fördelarna är många 

men finns även en nackdel enligt VBAB. Systemet är väldigt känsligt och 

larmar väldigt ofta då inte kurvan följer normalvärde för en stund. Det är 

absolut bra att systemet larmar, men när det händer så ofta tas dem inte lika 

seriöst längre. VBAB konstaterar att investeringen i utrustningen från 

Kabona har lett till en klart lägre energianvändning på bostadshusen 

(Rosenquist, 2016). 

7.3.3 ERAB 

Withalabostäder tycker absolut att ERAB har uppnått det de funktioner som 

erbjöds innan investering. Withalabostäder tycker det är väldigt lätt att få 

support när det behövs, genom att kontrollera trendloggar etcetera när fel 

uppstår. Det är även lätt att få egna funktioner vid behov, till exempel tillval 

vad de gäller program. Detta löser i så fall ERAB på ett smidigt sätt. 

Withalabostäder ser absolut inga nackdelar med ERAB, utan egentligen bara 

fördelar. Withalabostäder valde att använda ERABs system för deras 

funktioner och med hänsyn till ekonomi (Olofsson, 2016). 
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8. Analys 

Som resultatet visade är det området Idrotten som är i störst behov av att 

sänka sin energianvändning och detta område har möjligheter att spara 

mycket energi. Byggnaderna är uppbyggda med en betongstomme, vilket är 

en tung stomme. En tung stomme ackumulera energi effektivt och jämnar ut 

temperaturvariationen över dygnet (Isover b, 2011). Eftersom byggnaderna 

har en tung stomme, så får byggnaden alltså en hög tidskonstant (Boverket 

a, 2012). Området Idrottens tidskonstant kommer upp över 288 timmar, 

vilket är väldigt bra för energibesparingar. De två aspekterna tung stomme 

och hög värmetröghet är grunden till att energistyrningssystemen skall 

fungera på ett bostadshus. Samtliga tre energistyrningsföretag som 

intervjuats för energistyrningstjänster har dessa två aspekter som viktiga 

faktorer till hur mycket energi som kan sparas. I jämförelsen avseende 

energianvändning för Idrotten är det referensbyggnaderna som har gjort 

störst procentuell minskning. Två av fastigheterna har minskat med mer än 

15 % på ett tidspann över två år. Det ser alltså lovande ut Idrotten att 

installera ett energistyrningssystem. 

Idrotten är ett område som blivit uppdelat i två. Idrotten 1 och 2 är orört 

medan 3, 4 och 5 har blivit renoverat (se Kapitel 4). Som resultatet visar är 

det ändå hela 49,6 kWh/m2 år som skiljer områdena åt, se . Detta värde visar 

att det är väldigt viktigt att ha ett bra underhåll och förvaltning, men även att 

byta ut till modernare och bättre dörrar och fönster. Det lönar sig i längden.  

Området Lärkan har egentligen inte något dåligt värde på sin 

energianvändning. Lärkan är uppbyggd med en träregelstomme, som är 

mindre effektivt ur en energistyrningssynpunkt. Största andledningen till 

detta är för en träregelstomme är en lätt stomme. Trä i sig har även ett dåligt 

inträngningsdjup (Kurkinen, 2012). Det bidrar till att byggnaden inte kan 

lagra speciellt mycket i energi i stommen, som i sin tur bidrar till en låg 

tidskonstant. I resultatet redovisas ingen jämförelse mellan åren 2012 till 

2014, då inga av de intervjuade företagen använde någon form av 

energistyrning på sina byggnader med en stomme av trä. Två företag 

använder sig av bevakning på bostadshusen. Detta innebär indirekt inte 

någon energibesparing, men bättre översikt fås på bostadshusen om något 

skulle inträffa. 

Ifall Figur 10 endast granskas ser Kommersen ut att ha en väldigt låg 

energianvändning emot de jämförda byggnaderna. Kommersen har en låg 

energianvändning, men i detta fall går dem inte att jämföra rakt av. 

Kommersen har både värmepump och fjärrvärme som energikälla. En 

värmepump går under kategorin ”eluppvärmt” (Thermia, 2015). Detta bidrar 

till att energianvändningen per m2 skall vara väldigt låg. Om en jämförelse 

mellan värmepump och fjärrvärme skall göras, så dubbleras oftast 

värmepumpens användning, se Figur 20. 
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. 
Figur 20 Redovisar Kommersens energianvändning vid jämförelse av fjärrvärme. 

Som Figur 20 visar får nu istället Kommersen högst energianvändning. 

Kommersens konstruktion är även optimal för energibesparing. 

Byggnaderna har också blivit renoverade med energismatare dörrar och 

fönster (se Kapitel 4). Med väldigt passande konstruktionslösningar, 

material och detaljlösning kommer ett väldigt bra resultat uppnås med hjälp 

av ett energistyrningssystem på detta område. 
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9. Diskussion  

I diskussionen redovisas först metoddiskussionen där metodvalet beskrivs 

och vilka åtgärder som kunde ha gjorts för att förbättra metodvalet. I 

resultatdiskussionen sedan redovisas de tre olika aspekterna, ekologiskt, 

ekonomiskt och socialts resultat.  

9.1 Metoddiskussion 

I denna studie stod den kvalitativa metoden för den största delen av 

metodvalet. Intervjuerna gjordes genom telefonintervjuer där frågorna blev 

framtagna med hjälp av teorikapitlet för att få en djupare grund. 

Intervjufrågorna som ställdes till Kabona, eGain och ERAB var mest frågor 

om systeminformation. Detta bidrog till att många ekonomiska punkter blev 

obesvarade under intervjun. De ekonomiska frågorna fick senare bli 

besvarade genom mailkontakt med företagen. Att få fram den sista 

nödvändning informationen via mail, bidrog till förseningar av tidsplanen.  

Det som kunde förbättrat den valda metoden hade varit ifall intervjuerna till 

energistyrningsföretagen skett senare. Ifall de hade genomförts i ett senare 

stadie, kunde mer fakta och förståelse samlats in och mer utförligare frågor 

förberetts. Detta hade bidragit till att all nödvändig information samlats in på 

en gång och mindre mailkonversationer hade uppstått. 

Intervjuerna med Withalabostäder och VBAB genomfördes även dem över 

telefonintervju. Dessa intervjuer skulle dock gjort på plats för att få större 

förståelse. Att beskriva områden som behövde referensbyggnader på telefon 

blev både invecklat och den intervjuade hade ibland svårt att förstå vad som 

egentligen söktes. Om ett möte istället hade skett kunde byggnaderna visats 

visuellt och det kunde ha berättats mer exakt vad som söktes. Även siffror 

och allmän information kunde lättare diskuterats genom en dialog person till 

person än via telefonen. Detta hade bidragit till ett mer exakt resultat. 

Intervjun med Växjöhem gjordes just genom ett möte, där betydligt mycket 

mer information och åsikter samlades in inklusive de planerade frågorna. 

För att få ett verkligt resultat kunde en enkät gjorts för att få fram exakta 

resultat om hyresgästernas åsikter. Problemet var att det skulle varit väldigt 

svårt att dela ut enkäten över mail och istället hade det blivit pappersform. 

Med en pappersenkät måste enkäten först lämnas ut och sedan samlas in 

efter en tid, eftersom personerna förmodligen inte kommer ha tid att besvara 

enkäten direkt. Urvalet av människor som var målgruppen för enkäten hade 

varit personer som bott i sin lägenhet senast från 2012 och framåt, vilket 

även försvårade det hela.  
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Reliabiliteten på de intervjuade energistyrningsföretagen kan anses som 

osäker. De givna svaren kan påverkas av dagsformen och hur mycket tid den 

intervjuade egentligen hade att besvara frågorna.  

9.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras de olika aspekterna ekologisk, ekonomisk och socialt med 

grund i studiens resultat. 

9.2.1 Ekologiskt 

Resultatet på de ekologiska aspekterna är inga exakta värden, men som i 

teorin går att jämföra. Byggnaderna är nu jämförda i kWh/m2 år, men det 

finns väldigt många parametrar som spelar in ifall jämförelsen skall vara 

exakt. För att få ut ett exakt värde på jämförelsen som gjorts i resultatet 

måste byggnaderna egentligen ligga på exakt samma position geografiskt. 

För att få ut normalårskorrigerad energianvändning används graddagar. 

Graddagar ger väldigt olika mått, beroende vart i Sverige en byggnad är 

placerad.  

För att kunna värdera byggnader lika måste byggnaden också ha exakt lika 

många och lika stora lägenheter. Om ett flerbostadshus bara har 

lägenhetstypen ett rum och kök, resulterar detta i en betydligt högre 

energianvändning än ett bostadshus med varierande lägenheter. 

Konstruktion, ventilation och uppvärmningssystem är också en avgörande 

faktor för att kunna uppnå ett sådant exakt resultat som möjligt.  

Området Kommersens referensbyggnader använder som nämnt tidigare ett 

annat uppvärmningssystem, fjärrvärme. Kommersen använder sig av 

värmepump. För att få en sådan rättvis jämförelse som möjligt duplicerades 

Kommersens energianvändning. För att få en bättre jämförelse och mer 

rättvis skulle referensbyggnaderna också ha haft värmepump som 

energikälla. Detta hade bidragit till betydligt mer exakta värde. 

9.2.2 Ekonomiskt 

Det är alltid svårt att få exakta pris då energistyrningsföretagen gör specifika 

prisbedömningar på ett specifikt hus. Kostnad för användning av Kabona 

Ecopilot beror på många faktorer bl.a. antal aggregat, värmekretsar, 

kylkretsar, befintligt styr, antal rumsgivare beställare vill ha och 

rumsregulatorer. Därför har endast ett riktpris använts vid beräkningar av 

kostnader, detta kan i sin tur innebära att de verkliga kostnaderna kan bli 

högre men även mindre. Vilket är viktigt att ha i åtanke när bostadsföretag 

funderar på att införskaffa någon typ av energistyrningssystem.  
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I eGains grundpaket ingick till viss del mätning av bostäderna, vill 

bostadsföretag ha mer mätning eller till och med mätning i alla lägenheter i 

en fastighet kommer denna kostnad att höjas. Tilläggskostnaden för mätning 

beror på hur den specifika fastigheten ser ut och därför har inte den 

eventuella tilläggskostnaden räknats in det slutgiltiga resultatet. Skulle 

bostadsföretag då vilja ha mätning i t.ex. andra lägenheter så bör det alltså 

ha i åtanke att kostnaden kommer att höjas. Något annat som är viktigt att 

tänka på är att eGains system fungerar som ett abonnemang med en löpande 

kostnad. Många ser abonnemang som något de helst vill ta avstånd ifrån om 

pengar finns, men enligt denna studie har detta inte setts som ett problem då 

bostadsföretagen inte har nämnt något om detta. 

ERABs pris kan ses som väldigt lågt med tanke på jämförelsen mellan de 

olika kostnaderna över fem respektive tio år. Detta är dock på grund av att 

värmepumparna, som redan nämnt, idag är redo för att kopplas upp direkt 

till ERABs överordnade system, Comprobo, för övervakning, larmhantering 

etc. Detta gör att kostnaden blir avsevärt mycket lägre än om ett 

bostadsföretag skulle behöva köpa in en av ERABs ducar från start. Skulle 

detta vara fallet skulle de studerade energistyrningsföretagen ligga på jämna 

kostnader efter fem till tio år.  

Även ERAB har en årskostnad i form av en licenskostnad som betalas per år 

och DUC. Denna är dock väldigt liten i jämförelse med installationspriset. 

Till skillnad ifrån de andra energistyrningssystemen har en offert används 

för kostnadsberäkningarna, denna kostnad är dock specifik för området 

Idrotten och kan bli lägre eller högre på en ett annat område eller fastighet.  

Eftersom att både Kabona och eGain säger nej till byggnader med 

trästomme har inte området Lärkan behandlats i Kabonas och eGains 

ekonomiska resultat. Detta gör att resultatet för Kabona och eGain visar en 

större kostnad per m2 än vad ERABs resultat visar, se bilaga 2. Hade hänsyn 

tagits till Lärkan trots den dåliga värmelagringen i trästommen hade detta 

gett en missvisande och dyrare totalkostnad för Kabona och eGain.  

Eftersom att riktpris har använts vid beräkning av den totala kostnaden för 

Kabona Ecopilot och eGain Forecasting har också ”payoff-tiden” blivit en 

ungefärlig tid. Dock har ”payoff-tiderna” för Kabona Ecopilot och eGain 

Forecasting hamnat på tider som företagen själva har sagt. Som tidigare 

nämnt har ERAB haft lite av en fördel genom att värmepumparna endast 

behöver utredas och kopplas upp vilket har gjort deras installationskostnader 

något lägre än de andra företagens. Detta har också bidragit till att ERABs 

”payoff-tid” i andra fall kan bli högre på grund av att mer kan behöva göras 

på andra områden med avseende på värmepumparna. För att få ut de totala 

besparingarna som ett bostadsföretag kan göra med respektive 

energistyrningssystem har ungefärliga priser för fjärrvärme och 

värmepumpar används, vilket är viktigt att ha i åtanke. Detta gör att 

besparingarna är ungefärliga och kan bli både högre och lägre.  
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Alla besparingar och kostnader som redovisats i resultatkapitlet är endast 

riktpriser och besparingarna och kostnaderna kan bli båda högre och lägre 

för andra byggnader. 

9.2.3 Socialt 

De sociala aspekternas resultat grundades på bostadsföretagens åsikter 

angående kommunikation och upplevelse (Withalabostäder, VBAB och 

Växjöhem). Samtliga av de tillfrågade bostadsföretagen var väldigt nöjda 

med just de system de använde och ingen hade direkt några kalagomål. 

Dock ficks egentligen inga direkta kommentarer av någon hyresgäst ifall de 

hade upplevt någon skillnad innan och efter. Kommentarerna om 

hyresgästerna tillfrågades till samtliga tre bostadsföretagen, men även där 

var det mestadels positiv respons. Inga noteringar från något bostadsföretag, 

förutom hos Växjöhem där det var mindre problem i början som löstes. 
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10. Slutsatser 

En fråga som diskuteras aktivt runt om i världen idag är klimatfrågan. 

Bostadsbranschen är en bransch som använder sig av väldigt stora mängder 

energi i sitt förvaltningssteg. 

Denna studie visar att det är lönsamt för mindre bostadsföretag att 

införskaffa sig ett digitalt energistyrningssystem för sina bostäder. Dessa 

system bidrar till att bostadshusen får en generellt mindre energianvändning, 

hyresgästerna får ett mer jämnare inomhusklimat och mindre koldioxid 

släpps ut. Energianvändningen kan minska upp till 10-20 % mot den 

nuvarande användningen. Detta bidrar till både ett bättre klimat och mindre 

utgifter ekonomiskt.  

Det ekonomiska resultatet visar att de olika energistyrningssystemen är 

lönsamma även för den ekonomiska aspekten. Med detta sagt så är det inte 

bara ekologiskt bra med ett energistyrningssystem utan också lönar det sig 

ekonomiskt i längden för ett mindre bostadsföretag. Lägre driftkostnader 

höjer även värdet på fastigheten, detta bidrar ett energistyrningssystem i stor 

del till.  

Flera bostadshus ligger i farozonen att inte klara av de procentuella 

energiminskningarna till år 2020 och 2050. Majoriteten av dessa bostäder är 

från miljonprogrammet, vilket i sig är ypperligt för en digital energistyrning. 

Miljonprogramshusen uppfyller alla aspekter för att göra ett sådant bra 

resultat som möjligt med digital energistyrning, då området Idrotten består 

av typiska miljonprogramsbyggnader. I studien har det visats att det är 

Idrotten som är i störst behov av en energiminskning. Denna 

energiminskning kan till stor del genomföras med ett digitalt 

energistyrningssystem. 

Studien hade varit väldigt intressant att följa om några år ifall ett digitalt 

energistyrningssystem installerats. Resultaten från före installation till efter, 

när även ”payoff- tiden” är avklarad och se vilka energibesparingar och 

ekonomiska besparingar som görs. 
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BILAGA 1: Beräkning av den normalårskorrigerade 

energianvändningen av bostadsområdena 

 

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑄𝑘𝑜 + (𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑄𝑘𝑜) ∙
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙
       [mWh] 

 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
           [

kWh

m2
år] 

 

 

Lärkan   Atemp: 1889 m2 

 

2014:  35,4 + (177 − 35,4) ∙ 1,28 = 215 mW  

2013:  39 + (195 − 39) ∙ 1,02 = 198,1 mWh 

2012:  38,6 + (193 − 38,6) ∙ 1,07 = 203,8 mWh 

 

  
215700

1889
= 114,2 𝑘𝑊ℎ𝑚2 å𝑟 

 

 

Idrotten 1 och 2  Atemp: 2584 m2 

 

2014:  98,6 + (493 − 98,6) ∙ 1,28 = 603,4 mWh 

2013:  104 + (520 − 104) ∙ 1,02 = 528,3 mWh 

2012:  103,8 + (519 − 103,8) ∙ 1,07 = 548,1 mWh 

 
603400

2584
= 233,5 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 å𝑟 

 

 

Idrotten 3, 4 och 5  Atemp: 3953 m2 

 

2014:  118,8 + (493 − 118,8) ∙ 1,28 = 727,1 mWh        
2013:  137 + (685 − 137) ∙ 1,02 = 695,1 mWh 

2012:  136,6 + (683 − 136,6) ∙ 1,07 = 721,3 mWh 

 

 
727100

3953
= 183,9 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 å𝑟 
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Kommersen   Atemp: 5126 m2 

 

2014:  59,4 + (297 − 59,4) ∙ 1,28 = 363,5 mWh               
2013:  76,2 + (381,2 − 76,2) ∙ 1,02 = 387,3 mWh 

2012:  76,5 + (377,6 − 76,5) ∙ 1,07 = 398,7 mWh 

 

 
363500

5126
= 70,9 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 å𝑟 

 

 

*Graddagar för normalåret och för det aktuella året ficks av Uppvidingehus. 
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BILAGA 2: Redovisar pris/m2 på varje område för de olika 

energistyrningssystemen inklusive installationskostnaden 
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BILAGA 3: Totalkostnad per m2 för varje energistyrningssystem på 

alla områden efter fem respektive tio år 
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BILAGA 4: Nettobesparing på de olika bostadsområdena efter tio år 
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