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Förord 
 
Denna rapport har gjorts av Patrick Marckert hos Sweco energuide AB på uppdrag 
av högskolan Dalarna inom ramen för projektet EMC – Energi- och 
miljökompetenscentrum i Dalarna. Patrick har diskuterat innehållet med Chris 
Bales och Martin Bergdahl vid högskolan Dalarna och har också presenterat 
delresultat för och fått kommentarer från energigruppen av Byggdialog Dalarna. 
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2 Introduktion 

Denna rapport beskriver marknad, trender, forskning och erfarenheter för tekniker och 
tjänster inom avancerad värmereglering. Rapporten är uppdelad i tre huvudsakliga delar: 

 Marknaden – beskrivning av olika produkter och tjänster inom avancerade 
värmereglering 

 Trender och forskning – beskrivning av trender på området, och möjliga framtida 
steg 

 Erfarenheter – kunskapssammanställning av tänkbara effekter ur ett 
fastighetsägarperspektiv för nya system för värmestyrning 

 

3 Målgrupp och syfte 

Förstudiens primära målgrupp är Högskolan i Dalarnas Energi- och 
miljökompetenscentrum, med tanke på deras fokus på energiteknik och på högskolans 
långsiktiga ambitioner på området. Avsikten med studien att ge centrumet en översikt av 
olika produkter på marknaden, funktion, effektkostnad, samt fastighetsägares 
erfarenheter av värmestyrning. Vidare är avsikten att ge en orientering om forsknings- 
och utvecklingsläget, och de behov av vidare forskning som identifierats. 

Den sekundära målgruppen är länets fastighetsägare, i synnerhet mindre ägare av 
flerbostadshus, för att informera om det befintliga teknikutbudet på marknaden och 
uppgifter om energibesparingspotentialen hos utrustningen. Vidare är avsikten att ge en 
inblick i återkommande hinder och kunskapsbrister för effektiv värmestyrning. 

 

4 Översikt av marknaden för avancerad värmestyrning 

Marknaden för teknik och tjänster för avancerad värmestyrning präglas av hög 
konkurrens, med ett flera leverantörer av likartade produkter och tjänster. Detta avsnitt 
kommer att beröra fem representativa leverantörer i Sverige – Schneider, Kabona, Regin, 
Elektro Relä sam Ouman. Även utvecklingsbolaget Ngenic har intervjuats, men 
utelämnats eftersom deras produkter ännu inte finns allmänt tillgängliga för försäljning. 
 
Produkterna på värmestyrningsmarknaden kan beskrivas med stigande funktionalitet, 
kostnad och, i vissa fall, komplexitet: 

 Termostatventiler 
 Reglercentraler och regulatorer 
 Datoriserade undercentraler, det vill säga datoriserade reglercentraler, 

DUC 
 Datorundercentraler med nätuppkoppling och/eller väderprognosstyrning, 

även kallade webb-datorcentraler 
 

I denna rapport läggs tyngdpunkten på lösningar i mellanskiktet, reglercentraler och 
DUCar till lägre kostnad. 
 
DUCar med nätuppkoppling och fjärrstyrning kan skapa stora fördelar i teknisk förvaltning 
av fastigheter för ägare av fler än tre – fyra fastigheter. Det minskar behovet av att 
behöva göra platsbesök varenda gång de önskar göra en avläsning eller justera en 
värmekurva. Besparingarna är än större i glesbygd, där det kan finnas stora avstånd inom 
beståndet. 
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5 Leverantörer på marknaden 

Detta kapitel presenterar några av de vanligaste leverantörerna av teknik och tjänster för 
avancerad värmereglering på den svenska marknaden, samt några mindre aktörer med 
innovativa produkter. En översiktlig tabell bifogas som Bilaga A – Produktöversikt. 

5.1 Electro Relä AB 

Electro Relä AB erbjuder DUCar till lägre kostnader än större konkurrenter. 
Konkurrenskraften beror delvis på att man kunnat överta en teknik som redan utvecklats 
av ett annat företag, och därför inte har samma behov att täcka utvecklingskostnader som 
större konkurrenter. Enligt uppgift är Elctro Reläs DUCar de enda på marknaden som 
kommer förprogrammerade med väderprognosstyrning, en tjänst som kan abonneras på 
(2,5 SEK/m2 x år, med rabatter för bolag med över 100 000m2). Electro Reläs DUCar 
styrs av ett webbgränssnitt, där man också kan abonnera på en databastjänst (150 
SEK/år). I denna databas lagras mätdata från DUCen i upp till tio år. DUCen innehåller en 
webbserver. 
 
 

 
Figur 1 - ERAB Webb-DUC 

 
Enligt uppgift för leverantör finns det lämpligare lösningar för riktigt små fastigheter (500 – 
1 000 m2), och Electro Reläs produkter är optimala för storleken 2 000 – 10 000 m2. 
Likaså finns det lämpligare system för de allra största fastigheterna, som exempelvis har 
ett stort antal fläktaggregat 
 
Installation kan genomföras av fastighetsbolagets egen personal, entreprenörer eller av 
Electroreläs partners. Typisk kostnad är 10 000 - 16 000 för installation av en webb-duc i 
en fastighet, beroende på bl.a. huruvida tidigare installationer måste rivas. 
 
Erab kan även åta sig en mer detaljerad uppföljning av fastighetens energianvändning, 
där kommentarer om ytterligare energibesparande åtgärder sammanställs för kunden. 
 
Electro Relä uppger att det inte är möjligt att fastslå den exakta besparingspotentialen av 
att installera deras DUC-system, eftersom förutsättningarna kan skilja sig kraftigt mellan 
olika fastigheter. Ett högst approximativt och ett generellt riktvärde för besparingen som 
kan erhållas om en styrcentral byts mot en modern central vore 8 – 12 % av 
energiåtgången, förutsätt att fastighetssystemet i övrigt är i gott skick. Energibesparingen 
som kommer av prognosstyrning kan man däremot med hjälp av erfarenhet uppskatta till 
8 – 12 %. 
 
Till DUCen krävs PT1000-givare. 
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5.2 Regin 

Regin erbjuder under namnet Corrigo förprogrammerade regulatorer för styrning av 
värme, ventilation och pannor.  

 

 
Figur 2 - Corrigo 

Till regulatorn krävs PT1000-givare. De olika Corrigo-modellerna har från åtta upp till 28 
analoga och digitala in- och utgångar. 
 
Regin erbjuder även tilläggsttjänsten att koppla Corrigo till ett nätverktyg för att spara 
mätvärden, till en årskostnad om 2 500 kr (för ägare med upp till 25 fastigheter). 
Vissa modeller innehåller också webb-server för användning i intranät eller via internet. 
Merkostnaden för dessa är c:a 1 000 kr som engångskostnad; inget abonnemang krävs 
utöver internetanslutningen. 
 
Corrigo-enheterna kommer förprogrammerade men inte förkonfigurerade. Regin kan 
assistera kunderna vid konfigurationen via telefon.  
Regin uppger att energibesparingen från att införa modern styrning kan uppskattas till c:a 
25 – 30 %. Detta baseras dels på erfarenhet, men främst från generella 
branschuppskattningar.  

5.3 Kabona 

Kabona säljer en webb-server vid namn Kabona WDC samt tillhörande mjukvara kallad 
EcoPilot. Kabona WDC är en linuxbaserad webbserver som kopplas till befintliga 
undercentraler i fastigheter. Kabona WDC kan styra och övervaka system från utrustning 
som kommunicerar med modbus eller mbus. 
 
Grundtanken i Kabonas programvara är att utnyttja den termiska lagringskapaciteten i 
byggnader, för att minska att delsystem såsom värme och ventilation motverkar varandra. 
Teknik bygger i hög grad på en forskningsrapport från KTH – ”Effekt- och 
energibesparing genom förenklad styrning och drift av installationssystem i byggnader”. 
Mjukvaran gör kontinuerligt en mängd beräkningar och justerar börvärden för värme, 
pumpar, ventilation etcetera, baserat på prognoser och uppmätta värden. Genom 
trådlösa rumsgivare justeras också inomhustemperaturen för att ligga inom de önskade 
intervallen. 
 
Ecopilot hämtar kostnadsfria lokala väderprognoser som importeras direkt via internet. 
Prognoserna hämtas per automatik.  
 
Kostnaden är för själva enheten är 10 000 kr per styck. Kabona erbjuder entreprenad för 
fastighetsägare för installation av Kabona WDC och EcoPilot. För en fastighet på med en 
ungefärlig storlek 2 000 – 3 000 m2 uppskattas kostnaden inklusive webbservern, 
Ecopilot-mjukvaran och driftsättning till 25 000 och uppåt, beroende på hur mycket 
kringutrustning i form av kablar, givare och skärmar behöver tillföras. I omfattande fall kan 
kostnaden uppgå till över 100 000. Utöver driftsättningen träffas Kabona kunden en gång 
i kvartalet under de första två åren, för att finjustera systemet, och för att ge utbildning 
och direkt support. 
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Baserat på erfarenheten från ungefär 150 installationer blir den genomsnittliga 
värmebesparingen med Kabonas teknik 25 %. 
Kabona poängterar dock att utgångsläget har mycket 
stor betydelse för hur stor besparing som kan 
erhållas. Om många åtgärder redan vidtagits blir 
reduktionspotentialen lägre. Dessutom kan man 
spara c:a 10 % i elenergi och c:a 30 % kyla.  
 
Energibesparingspotentialen blir dessutom större ju 
högre variationer i inomhustemperatur som tillåts, och 
ju större termisk lagringskapacitet en byggnad har. 
 
I många kommersiella fastigheter har större 
besparingar varit möjliga eftersom de har fler 
delsystem var samspel har varit möjligt att optimera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1 EPC-tjänster 

Kabona erbjuder även i vissa fall en incitamentslösning som liknar en EPC-tjänst. I denna 
tjänst står Kabona för installationskostnaden av utrustningen. I gengäld erhåller de 
kostnadsbesparingen under de två första åren, samt hälften av besparingen under det 
tredje. Därefter är fastighetsägaren ägare av utrustningen och fri från ytterligare 
förpliktelser. 

5.4 Schneider Electrics 

5.4.1 TAC 2000 Värme 

Schneider Electrics erbjuder produktserien TAC 2000 Värme, med reglercentraler med 
olika funktioner.1 Driften i TAC 2000 Värme styrs främst av utetemperatur och 
byggnadens energilagringskapacitet. TAC 2000 Värme. Genom referensgivaren kan TAC 
2000 Värme kurvjusteras automatiskt. Nattsänkning ändras automatiskt efter 
utetemperaturen, och morgonhöjningen kan anpassas efter nattsänkningens längd. 

Det enklaste paketet med två givare är avsett för att reglera värmekretsen för antingen en 
panna eller fjärrvärme och kostar c:a 11 000 kr (reglercentral TAC 2112). Ett paket med 
reglering av både fjärrvärme och två tappvattenregleringar fyra givare kostar c:a 21 000 
kr (reglercentral TAC 2232). 

Reglercentralen använder Schneiders Electrics egna givare, med beteckningen NTC. 
TAC 2000 Värme 
 
Schneider Electrics har via SMHI erbjudit avgiftsbelagd väderprognosstyrning, men 
rekommenderar inte denna tjänst eftersom prognoserna ofta har fel. De rekommenderar 
styrning genom utetemperatur. 

5.4.2 TAC Xenta Värme 

Schneider erbjuder också TAC Xenta Värme, som har internetuppkoppling och kan 
kontrolleras via internet. TAC Xenta Värme är anpassad för upp till fyra referensgivare, 
och är fritt programmerbar. Den är dock huvudsakligen tänkt för en givare för 
utetemperatur. Med TAC Xenta Värme kan man skapa en automatisk kurvjustering. Med 
TAC Xenta Värme är det möjligt att koppla ihop flera moduler. 

                                                      
1 Martin Slatis, Schneider Electric 
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5.4.3 Besparingspotential 

Besparingspotentialen från att använda Schneiders reglercentraler anges till 
storleksordningen 5 – 10 %, men Schneider poängterar att det är omöjligt att ge ett 
allmängiltigt svar. Potentialen kan variera kraftigt från fall till, beroende på byggnadens 
status. Det är enligt Schneider Electric sällan installationen av undercentraler som ger 
den största besparingen i en fastighet, utan andra fastighetstekniska åtgärder. 

5.5 Ouman 

Ouman erbjuder en rad produkter inom värmestyrning och värmetillförsel i fastigheter, 
inklusive reglercentraler, givare och ställdon. Produkterna tillverkas i Finland. En vanlig 
modell för flerbostadshus är EH-203. Regulatorn styr främst på utetemperaturen och 
levereras förinställd med en tre-punktskurva. Man erbjuder även en tjänst för 
distandsstyrning och distansövervakning via internet, EH-net. Dessutom är det möjligt 
med åtkomst via mobiltelefon. EH-203 kan genom GSM-modul skicka ut larm vid 
avvikelser till mobiltelefon. Regulatorn har en display och knappkonsol för justeringar på 
plats. Listpriset för en EH-203 är 6900 kronor.  

EH-203 kommunicerar genom modbus, RS-485 eller LON, vilket kräver kompletterande 
kommunikationskort. 

 

Figur 3 - Ouman EH-203 

Genom uppkoppling mot server i Finland erbjuds väderprognosstyrning. Dock erbjuder 
man detta i Sverige i kombination med utegivare, för att få mer precisa börvärden. Ofta 
skiljer sig temperaturer lokalt inom ett givet prognosområde med upp till fem grader, vilket 
kan få stora konsekvenser för värmetillförseln i en fastighet. Kostnaden för 
väderprognosen är 1500 kronor för två års tillgång. 

5.5.1 Besparingspotential 

Enligt Ouman2 är det omöjligt att ange en generell besparingspotential för olika 
fastigheter. Alla fastigheter är unika och det är oftast inte värmestyrningen som är det 
avgörande för att minska energianvändningen och kostnaderna, snarare åtgärder i 
klimatskalet. Däremot kan värmestyrningen bidra till att hitta brister i värmesystemet i en 
fastighet. Om man exempelvis kan detektera dålig verkningsgrad i värmeväxlare kan man 
spara cirka 10 %. Om man detekterar feldimensionerade ventiler kan ytterligare 8 - 10 % 
sparas. 
  

                                                      
2 Bertil Kall, Ouman 
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6 Forskning och utveckling inom värmestyrning  

Temperaturstyrnings- och regleringsmetoder i fastigheter blir alltmer avancerade och 
kommande system rör sig mot att kunna hantera ett större antal parametrar för att ställa 
in och bibehålla önskat klimat inomhus. Forskningen drivs med fokus på hantering av 
många parametrar, generellt under premisserna: ju mer information, desto lägre blir 
energibehovet (Lawrencea et. al 2012). En stor del av dagens forskning består av att 
identifiera och analysera vilka relevanta parametrar som behövs för att på så sätt 
optimera regleringsmöjligheter i fastigheter. 

För att uppleva vistelsen som behaglig i ett rum är det främst tre aspekter som måste tas 
hänsyn till, termisk komfort, visuell komfort (ljussättning, färger) och inomhusluftkvaliteten. 
Fokus i denna rapport ligger på den termiska komforten. Med olika styr- och 
reglermetoder vill man kunna skapa termisk stabilitet i ett rum oavsett antal personer i ett 
rum, antal lampor, hushållsapparater, öppna/stängda fönster samtidigt som 
energiförbrukningen ska sänkas i förhållande till dagens förbrukning.  

6.1 Trender och tendenser 

En majoritet av flerbostadshusen i Sverige regleras mot utomhustemperaturer där 
framledningstemperaturen kan varieras. Inne i fastigheten används ofta termostatventiler 
som slår av och på baserat på inställd inomhustemperatur. Ett problem med 
termostatventiler är att de är oberäkneliga i prestanda och kan orsaka stora skillnader i 
energiförbrukning. Det finns fall där termostatventiler har hållit i över 15 år och fungerat 
felfritt samtidigt som det finns fall där de slutat fungera efter tre år. I bostadsbeståndet i 
Sverige kan ett grovt medelvärde antas vara att ca 50 % av alla termostatventiler inte 
fungerar som de ska. Det innebär att en stor energibesparingspotential föreligger om 
dessa kunde ersättas med nya system (nya termostatventiler eller nytt styrsystem). När 
termostatventilen fungerar reglerar denna flödet i radiatorn så att en stor del av det 
intransporterade värmet förs över till rummet. En trasig termostatventil reglerar inte flödet 
alls. Därmed fås olika temperaturprofiler i radiatorn beroende på huruvida 
termostatventilen fungerar eller inte. I Figur 4 illustreras hur temperaturprofilerna 
(generella temperaturområden) ser ut i radiatorer med fungerande respektive trasig 
termostatventil.  

 

 

Figur 4 Principbild över temperaturprofiler i radiatorer med termostatventiler. T.v. 
fungerande termostatventil. T.h. trasig termostatventil.  

I figuren nedan visas hur en principiell temperaturregleringskurva kan se ut när 
termostatventiler används. De angivna temperaturerna är endast exempel och kan 
variera från fall till fall. Den ”dimensionerande” temperaturen som sättsvid användning av 
termostatventiler är inomhustemperaturens tillåtna lägstatemp. I exempelfallet nedan 
innebär det att temperaturen ställs in så att den inte hamnar under 20 oC. I figuren kan 
det utläsas att den inställda temperaturen (”börvärdet”) måste ställas en bit över den 
lägsta tillåtna på grund av den tröghet som finns i att få temperaturen att inställas. 
Värmen slås på när temperaturen understiger inställd temp och slås av när den stiger 
över. 
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Figur 5 Principkurva över rumstemperaturen som regleras med termostatventil 

Det som eftersträvas är att hålla amplituden så liten som möjligt för att hålla kunna hålla 
börvärdet så nära önskad temperatur som möjligt. För varje grad som börvärdet kan 
sänkas genom effektiviseringsåtgärder kan framledningstemperaturen sänkas med två 
grader, vilket motsvarar ett reducerat energibehov med cirka 5 %. 

I forskning används bland andra byggsimuleringsprogrammet IDA (Indoor Climate and 
Energy) som ett verktyg för att bland annat beräkna energianvändning och flöden samt ta 
fram underlag för energibesparingspotential som föreligger. För att få en indikation över 
hur mycket energi som kan besparas kan extremfall av en fastighets värmesystem 
studeras. Simuleringar har gjorts utifrån ett system med maximal teoretisk prestanda där 
konventionell reglering med termostatventil tillämpats. Nedan listas resultat för hur olika 
scenarion förhåller sig mot det teoretiskt bästa3.  
 
 
‐ ”Worst case scenario” – Det vill säga system med ej fungerande termostatventiler 

ger en prestanda med ca 25 – 30 % överkonsumtion av värme.   
‐ ”Best case” – System med perfekt fungerande termostatventiler leder till endast 5 – 

10 % överkonsumtion.  
‐ I ett genomsnittligt fall med ca hälften fungerande termostater i en fastighet ligger 

prestandan på ca 15 %. 
 
En lösning som har tillämpats mer på senare tid är inomhusgivare. Antalet givare som 
används kan variera från en till flera beroende på förutsättningar och det mål som 
eftersöks. Generellt räcker det att använda endast en givare. I dessa fall placeras den 
lämpligtvis där temperaturen visar ett representativt medelvärde för hela fastigheten. 
Normalt är frånluften en bra mätpunkt. Per automatik tas hänsyn till en mängd olika 
parametrar i frånluften som exempelvis värme från belysning, matlagning och annan 
apparatur. Om fler givare används kan mer exakta värden erhållas med bättre 
energiprestanda som resultat. Men den vinsten måste vägas mot tillkomna kostnader och 
ytterligare arbete. Generellt när frånluftsgivare används ligger prestandan i paritet med 
”Best case”- exemplet ovan, det vill säga endast 5- 10% överkonsumtion jämfört med det 
teoretiska maximum som kan uppnås.4 Denna besparingspotential är den mest konkreta 
uppskattningen som identifierats i litteraturstudien. 
 

Som tillägg till befintliga system finns prognosstyrd värmereglering. I ett sådant system 
kombineras byggnadsfysik med meteorologi för att effektivisera energianvändningen.  
Flertalet parametrar tas hänsyn till, extern såväl som internt, som exempelvis 
                                                      
3 Intervju med Daniel Olsson, CIT Chalmers 
4 Ibid. 
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utetemperatur, sol, vindstyrka, vindriktning, regn vilka kombineras med internvärme och 
byggnadsegenskaper. Det har installerats prognosstyrning i fastigheter motsvarande 
>106 m2 yta och generellt uppnås besparingar på mellan 10 – 20 % av det ursprungliga 
värmebehovet. Något som måste belysas i sammanhanget är att det, med säkerhet, inte 
går att fastställa hur stor del av reduktionen som faktiskt beror på prognosstyrningen. Vid 
en installation av prognosstyrning görs bland annat injustering av det befintliga 
värmesystemet. Redan vid injustering finns möjlighet till besparing om det inte har gjorts 
efter exempelvis på- och ombyggnationer, tätningsarbeten etcetera. En annan faktor är 
att fler parametrar är inkluderade, vilka är fristående från prognosstyrningen. Och som 
nämnts tidigare i rapporten, leder kontroll över fler parametrar till reducerat energibehov. 
Sedan måste även hänsyn tas till om det är samma personer som bor i fastigheten före 
och efter installationen.5 

6.2 Exempel på forskningsområden inom temperaturstyrning- och reglering  

6.2.1 HVAC management 

Värme, ventilation och kylning (Heat, Ventilation, Air-Condition) är funktioner som 
tillsammans förbrukar en betydande andel elektricitet i byggnader, oftast den största 
andelen. Energioptimering i denna kategori skulle därför ha stor påverkan för 
byggnadens totalförbrukning till relativt lågt pris, vilket i sin tur har lett till att mycket 
forskning pågår inom detta område. HVAC-komponenter styrs normalt utifrån empiriska 
algoritmer med funktioner såsom på/av, höjning/sänkning av luftflöden baserat på 
termostaters signaler. En stor del av forskningen handlar om hur HVAC-styrningen är 
programmerad samt utveckling av algoritmer. Beroende på olika faktorer som exempelvis 
var byggnaden befinner sig, dess konstruktion, användningsområde, behov av värme och 
kylning kommer styrning och reglering kunna anpassas genom dessa algoritmer. Bland 
annat utvecklas styrning som även tar hänsyn till byggnadens dynamiska egenskaper. 
 
(Huanga et al. 2006),(Oldewurtela et al. 2012) (Mahdavi 2001)  

6.2.2 Smarta hus i framtiden 

Det forskas och utvecklas många system med olika definitioner inom ”smarta-
husbegreppet”, dock har dessa system snarlika funktioner. Den gemensamma nämnaren 
för dessa är att de kan övervaka och styra flertalet parametrar som inte kan påverkas alls 
idag. Utöver HVAC -funktioner tas även hänsyn till belysning, varmvatten, 
hushållsapparater, väderförhållanden etcetera.      

Ett urval av dessa är FMM (Facility Management and Modeling) och BECM (Building 
energy and comfort management). 

FMM-system består av tre huvudfunktioner, mätning, modellering och styrning 
(Lawrencea et. al 2012). 

‐ Mätning sker på detaljnivå över energiförbrukningen (som bland annat innefattar 
belysning, hushållsapparater) samt värmetillförseln. Mätningar görs för att ta fram 
indata till temperaturstyrningen.  

‐ Modellering används i samband att med bland annat väder, som spelar en stor 
roll i energibalansen. Med hjälp av väderprognoser kan exempelvis styra 
värmetillförsel i fastigheten. Utöver kan modelleringen användas för att optimera 
elanvändningen i förhållande till hur elpriser varierar under dagen. 

‐ Styrningsfunktionen bearbetar data som samlats in och tagits fram genom 
modellering för att optimera energiförbrukningen i fastigheten. 

BECM 

Även med BECM övervakas och kontrolleras alla typer av fastighetsinterna funktioner i 
realtid. Studier har visat att personer som vistas i fastigheten kan själva påverka upp till 
ca 30 % hur energiförbrukningen ser ut. Det krävs dock konstant uppmärksamhet av 
dessa individer och det är lätt hänt att uppmärksamheten avtar med tiden. En egenskap 
som BECM har är att dessa kan kompensera och parera suboptimalt beteende, 

                                                      
5 Ibid. 
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exempelvis genom att stänga av datorer, släcka lampor etcetera,samt på att hålla 
energiförbrukningen nere med bibehållen termisk komfort (T. A. Nguyen, M. Aiello, 2012). 

6.2.3 Multi-zonindelning för styrning och reglering 

Ett sätt att få mer precis regleringsmöjlighet är att dela in fastigheten i olika zoner. En zon 
i dessa sammanhang kan definieras som en ”volym” där ett homogent förhållande råder. 
Exempelvis kan rummen i en fastighet utgöra var sin enskild zon. Har flera rum liknande 
förhållanden och egenskaper kan dessa tillsammans bilda en zon. På samma sätt kan ett 
rum delas upp i flera zoner.  

Multi-zonindelning ger möjlighet att styra temperaturen på mer lokal nivå, där justering 
kan göras per rum (volym), jämfört med att styra fastighetens medeltemperatur baserat 
på utomhusluft. På så sätt kan temperaturregleringen anpassas efter hur rummet 
används. Är det exempelvis mycket aktivitet i ett rum med folk och belysning kan tillförsel 
av värme till endast det rummet minska.  

(Yang och Wang 2012) 

6.2.4 Artificiella neurala nätverk tillämpat på temperaturreglering av fastigheter 

Artificiella neurala nätverk (ANN) kan användas för att hantera stora mängder data och är 
avsedda för inlärning och mönsterigenkänning. Dessa nätverk kan ”tränas” för att förutse 
möjliga kommande situationer baserat på indata och kan tillämpas inom en mängd olika 
områden. Inom fastighetsbranschen kan ANN utnyttjas för att anpassa 
energiförbrukningen på ett effektivt sätt. ANN kan matas med in- och utdata (som 
exempelvis klimatdata och värmebehov) för en viss period och utifrån det lära sig hur 
framtida behov kommer se ut. Samtidigt kan de ta hänsyn till en rad olika parametrar som 
de boendes beteenden, dag på året, timme på dygnet, termisk massa i fastigheten med 
mera för att på ett effektivt sätt hålla inomhusklimatet stabilt. Tanken med dessa nätverk 
är de kan lära sig kommande värmebehov genom mönsterigenkänning och i förväg 
anpassa husets värmetillförsel. På så sätt förebyggs bland annat lasttoppar eller dalar 
under peak-perioder som exempelvis ”kölddippar” så att mindre mängd spetslast behöver 
användas. En nackdel med ANN är att det har svårt att hantera incidenter som avviker 
markant från det som nätverket lärt sig. Har det lärt sig att arbeta med 
utomhustemperaturer på -20 till +30 grader blir det svårt för ANN reagera om 
temperaturen skulle stiga till över 40 grader. ANN är fortfarande på forskningsstadium 
men tros ha stor potential i framtida smarta hus. (Persson. 2012).  
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7 Erfarenheter 

7.1 Erfarenheter från intervjuade fastighetsägare 

7.1.1 Inledning  

I studien har intervjuer genomförts med företrädare för fem stycken fastighetsbolag. 
Frågeställningarna har kretsat runt deras erfarenheter av avancerade system för styrning, 
kontroll och reglering av klimatförhållanden i de flerfamiljsbostäder som de äger och 
förvaltar. 
Sammanfattningsvis råder det inga tvivel om att det finns ett antal vinster med väl 
utbyggda installationer för detta ändamål.  

 
Figur 6 - Värden av värmereglering och styrning 

7.1.2 Upplevda vinster och effekter 

Respondenterna har angett att de huvudsakligen identifierat effekter inom följande tre 
områden: 
 Kostnadseffektivisering 
 Effektivare förvaltning 
 Miljö 

Den första och sista är en frukt av teknikens bidrag till en energieffektivisering av 
fastigheterna. I grunden har den varit kostnadsdriven för att under senare år också börjat 
ses som och värderas i ett större perspektiv, klimathot och långsiktigt miljötänkande. Ett 
intressant exempel på utvecklat systemtänkande som kan lyftas fram kommer från 
Kopparstaden och Falun. Där har tillgången till styrsystem skapat förutsättningar för att 
hantera energianvändningen under årets kallaste dagar på ett sätt som innebär att Falu 
Energi och Vatten inte behöver aktivera sin spetsproduktion lika tidigt. 
Energieffektiviseringspotentialen med dessa system förefaller vara betydande men 
samtliga intervjuade vittnar om att andra åtgärder bör genomföras först. Det handlar ofta 
om grundläggande och nödvändiga åtgärder såsom: 
 
 Kontroll på fastighetens energimässiga- och byggnadsmässiga karakteristika 
 Kontrollerad och trimning av ventilation 
 Fönsterbyten 
 Tätning och tilläggsisolering i de fall det är byggnadstekniskt och ekonomiskt möjligt 
 Intrimning och justering av termostater 
 Andra system för uppvärmning, som i högre grad inkorporerar värmeåtervinning 

 
Det är först efter att de ovanstående åtgärderna genomförts eller beaktats som teknik för 
avancerad styrning når sin potential. Implementeringen av system för mätning, kontroll 
och styrning sker således ofta som en delmängd i samband med andra förändringar. Det 
är därför svårt att redovisa ett explicit värde av värmestyrning för energieffektiviseringen. 
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Effektivare övervakning och kontroll av energianvändningen är en annan positiv effekt av 
tekniken för styrning. Sensorerna, i kombination med uppkoppling, innebär att eventuella 
avvikelser identifieras i ett tidigare skede. I vissa fall kan system och komponenter också 
felsökas och justeras via distans i större utsträckning än tidigare. Det kräver dock en 
uppkoppling och aktiv övervakning. Denna fördel har av samtliga respondenter lyfts fram 
som ett av de stora mervärdena av tekniken. Tillgången till aktuell och relevant 
tillståndsdata blir så mycket större. Än så länge är också kännedom om de boendes 
beteendemönster en viktig och kompletterande källa till kunskap om energianvändningen. 
Här kan också en viss skillnad noteras mellan ”höguppkopplade” förvaltningar gentemot 
”låguppkopplade” förvaltningar. 
 
Vad gäller specifik teknik för prognosstyrning har erfarenheter inte varit entydigt positiva. I 
gamla kasernområdet i Falun har Dagon Falun AB installerat väderprognosstyrning för att 
reglera värmetillförseln. Systemet har dock krävt en hel del intrimning för att ta hänsyn till 
värmetrögheten i byggnaden. Det krävs alltså att systemet både beaktar byggnadens 
beskaffenhet och väderprognosen. Dessutom gäller det att prognosen stämmer, vilket 
den inte alltid gör. Därför har man fått komplettera prognosstyrningen med rumsgivare. 
Investering i prognosstyrning leder alltså inte entydigt till en vinst. 

7.1.3 Övriga effekter och värden 

Utvecklingen verkar i flera delar gå mot ”individdebitering”, det gäller vatten, värme och 
elektrisk energi för hushållsbruk. Till viss del förekommer detta redan. Intentionerna med 
dessa reformer är rimliga. Dock, den praktiska implementeringen av debiteringssystemen 
kommer att kräva ett, jämfört med idag, mycket större nyttjande av sensorer och 
installationer. En viktig poäng vid sidan av att mäta användning och förbrukning är också 
optimering, för att spara energi. 
 
Denna fråga tangerar också interaktionen med de boende för att integrera dem i 
energieffektiviseringssarbetet. Än så länge finns det inte en klar linje över hur de ska bli 
en mer aktiv del i systemet. Teknologin är dock en förutsättning för att det ska kunna 
göras, oavsett form. De som aktivt utrustar sina fastigheter och sin förvaltning med teknik 
och övervakning har därför viktiga förberedelser på plats. 
Ytterligare en effekt som är relevant är fastighetsbeståndets värdering som i sin tur står i 
stark relation till driftnettot. Driftnettot står i sin tur i relation till energieffektiviteten och till 
viss del i förhållande till framtida potential. Tillgången till dessa system och teknologier 
ger ett direkt bidrag till driftnettot men har också store potentialer på sikt. Huruvida det är 
den gängse synen är inte klarlagt.  

7.2 Erfarenheter från experter 

Inom effektivisering av energianvändningen samt värmestyrning av fastigheter ligger idag 
en stor utmaning i injusteringen av fastigheternas reglersystem.6 Fastigheter som reglerar 
inomhustemperaturen baserat på signaler från utomhusgivare är en vanlig lösning. 
Systemet ställs in efter bland annat byggnadens förutsättningar och krav på 
inomhustemperaturer när de installeras. Väl injusterat kan energianvändningen i 
fastigheten anses hålla en god nivå. Problemet med dessa är att injusteringen förändras 
med tiden vilket kan bero på flera saker. Dels att de boende i lägenheterna varierar (i 
antal och personer) med tiden och kan under deras boendetid göra olika ändringar som 
påverkar byggnadens värmestyrning. Exempelvis ändra flöden i elementen genom 
ändringar i radiatorventilen. Driftpersonal kan bytas ut vilket gör att kunskap om hur 
byggnaden sköts korrekt delvis kan gå förlorad. Om- och tillbyggnationer kan ske i 
byggnaden utan att injusteringen anpassas till de nya förutsättningarna.  

Dessutom kan själva systemet få försämrad funktion med tiden på grund av den smuts 
och de partiklar som beläggs på ytor i exempelvis värmeväxlare. Att alla flöden är som de 
ska är en viktig del för att injusteringen ska kunna ge bästa resultat.  

Okunskap, hos ansvariga som exempelvis fastighetsägare och driftpersonal, är den 
största orsaken till varför fastigheternas reglersystem är felaktigt justerade och lämnas i 
det tillståndet. Av erfarenhet upplevs det som att fastighetsägare av kostnadsskäl ibland 

                                                      
6 Informationen i detta delkapitel har erhållits efter telefonsamtal med experter inom 
området. Dessa är: Daniel Olsson, Chalmers 30/11-12, Ralf Lindén, Sweco 30/11-12, 
Eric Norström, Sweco 3/12-12, Magnus Holmer, Sweco 3/12-12 
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anställer personal som inte har någon djupare utbildning inom området. Detta riskerar 
medföra bristande kompetens i hur fastigheten ska skötas och därmed kan 
felinställningar göras under drifttiden. Kostnaden för injustering är också en förklaring till 
varför injustering aldrig görs. En injustering kan vara relativt dyr att göra beroende på hur 
omfattande arbetet är, vilket kan leda till att fastighetsägare avstår från en sådan åtgärd.  

Ett korrekt injusterat reglersystem med utegivare som värmestyrningsprincip är en 
grundförutsättning för att regleringen inomhus ska fungera som den ska och 
energianvändningen hållas på minimal nivå. Termostatventiler är ett bra komplement som 
kan bidra till ytterligare energibesparing när de fungerar felfritt. Dessa har en mycket 
kortare livslängd än byggnadens livslängd. Trasiga termostatventiler kan fastna i ett läge 
som matar konstant flöde oavsett vilken temperatur som är inställd.  

Utöver injustering finns besparingspotential i att byta ut styrsystemet till mer moderna 
system (d.v.s. DUCar). Nya system visar all relevant information på en datorskärm vilket 
effektiviserar styr- och övervakningsarbetet avsevärt då det mesta kan skötas från ett 
ställe. Det går även att koppla upp sig mot systemet på distans vilket öppnar för möjlighet 
att driftpersonal kan övervaka flera fastigheter samtidigt.  

Andra komplement kan vara inomhusgivare i exempelvis frånluft. Kombinerat med 
utomhusgivare kan värmebesparingarna bli ännu effektivare. Prognosstyrning kan enligt 
uppgift också vara bra som komplement och hjälper till att parera kommande 
temperaturförändringar genom att reglering sker en tid innan förändringen ägt rum. 
Generellt sker reglering en halv till en hel dag innan fastställd förändring, detta beror 
främst på husets termiska massa.  
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8 Förslag på fortsatt forskning 

Även om mycket forskning pågår inom energieffektivisering i fastigheter är det tydligt att 
det finns fler nischer att fylla, både inom teknik och ledarskap. 

8.1 Teknikrelaterad forskning 

8.1.1 Jämförande studier mellan olika principer och tekniker för värmestyrning 

Forskning på området tar ofta sin utgångspunkt i enskilda tekniker eller principer. Det 
vore av stor nytta med jämförande studier av olika principer. Lämpligen bör de 
genomföras som pilotprojekt på fastigheter av lika karaktär. En jämförelse med 
utgångspunkt i tidigare studier vore inte lika användbar eftersom förutsättningarna och 
fallen som studerats kan skilja sig åt. Utöver att jämföra olika grundprinciper för styrning, 
vore det också intressant med pilotprojekt som jämför olika tekniker. 

8.1.2 Separation av styrning från andra åtgärder 

Efter diskussioner med utrustningsleverantörer är det tydligt att det finns bristande 
kunskap om energibesparingspotentialen av endast styrsystem och styrutrustning. Det 
vore därför av nytta att utforma en metod för att isolera och mäta effekten av enbart 
styrutrustningens effekt. 

En komparativ studie som vore av intresse, förutsatt att det finns två likartade fastigheter, 
vore att installera värmestyrningsutrustning dels före och dels efter att man vidtagit övriga 
tekniska åtgärder för förbättrad energianvändning för uppvärmning. Exempel på dessa 
åtgärder vore att åtgärda radiatorkretsar eller förbättrade fönster eller isolering. 

8.2 Ledarskapsrelaterad forskning 

Det finns en rad ledarskapsrelaterade frågor som skulle behöva undersökas mer 
djupgående. Energieffektivisering i fastigheter är långt ifrån en isolerat, teknisk fråga. Det 
är minst lika mycket en ledarskapsmässig och organisatorisk fråga.  Det skulle krävas 
mer kvalitativa studier av fastighetsägares erfarenheter. 

8.2.1 Ledarskap för energieffektivisering – värmestyrningens roll 

Hur bör värmeshanteringen passa in i ett bredare energieffektiviseringsarbete för att det 
ska bli så effektivt som möjligt? Bör det vara en del i en helhet, eller behandlas som ett 
separat aktionsområde? Hur bör möjliga incitament utformas? I vilken ordning bör olika 
åtgärder prioriteras. Vilka erfarenheter kan man lära från användandet av BELOKs 
Totalprojektmodell? 

8.2.2 Rutiner för mätning 

Att mäta är att veta. Hur bör en mindre fastighetsägare lämpligen administrera rutiner för 
installation av utrustning, mätning av energianvändningen och agerande beroende på 
vad utrustningen visar? Vilken funktionalitet bör krävas från utrustningen? 

8.2.3 Rutiner för uppföljning 

Rutiner för dokumentation och uppföljning behöver hållas på så pass okomplicerad nivå 
att även en relativt oinsatt person ska kunna sköta arbetet utan större svårigheter. 
Uppföljning är en nyckelparameter som visar resultatet av nedlagt arbete och ger en 
överblick över hur utvecklingen går. Hur bör dessa rutiner utformas, och vad kan 
jämförande studier påvisa?  
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9 Slutsatser 

Värmestyrning fyller otvivelaktigen en viktig funktion för att minska energianvändningen 
för att nå god värmekomfort i en byggnad. Dessutom bidrar utrustningen till att kunna 
övervaka systemen och identifiera brister och avvikelser, vilket leder till en godare 
kontroll. Styrning via mobil ökar flexibiliteten i driften och överblicken över 
energianvändningen. Värmestyrningen kan förutom till att bidra till att direkt minska 
energianvändningen genom en mer anpassad värmetillförsel, också bidra till att detektera 
brister i en byggnad och dess värmekretsar. Det bör därför understryka att ett fullgott 
klimatskal, tillräcklig isolering, energieffektiva fönster och rätt dimensionering av alla 
komponenter i ett värmesystem är minst lika viktiga för en låg energianvändning för 
uppvärmning. 

Efter arbetet med denna rapport står det klart att det inte finns några entydiga svar över 
hur mycket energianvändningen minskar från olika värmestyrningsprinciper isolerat från 
andra energieffektiviserande åtgärder. Inte ens utrustningsleverantörerna vill ge några 
utfästelser angående potentialen hos den egna utrustningen. Däremot finns det 
teoretiska potentialer som man kan utgå från, vilket sågs i kapitel 6.1. Tveklöst varierar 
dock möjligheterna från fall till fall då varje byggnad är unik. 

Väderprognosstyrning har genom datorisering och uppkoppling av styrutrustning blivit en 
tilläggstjänst som erbjuds av de flesta leverantörer på marknaden. En brist som dock 
nämnts av såväl brukare som leverantörer är bristen på precision i prognosen. Det kan 
därför vara nödvändigt att komplettera prognosen med givarvärden. Dessutom anges 
kostnaden som en hämmande faktor, även om det också finns avgiftsfria alternativ. 

Forskning och utvecklingen på området går mot en fortsatt datorisering, där fler ingående 
parametrar beaktas. Många produkter med datoriserad logik finns redan på marknaden, 
medan de mer avancerade gör mer omfattande beräkningar baserad på beteenden hos 
de boende. Det är dock tveksamt hur mycket de kommer att bidra till att minska 
energianvändningen ytterligare jämfört med state-of-the-art i dagens produktutbud. 
Styrning på frånluftstemperatur framträder som en okomplicerad men effektiv styrstrategi. 
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