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Sammanfattning 

Avancerad fastighetsautomation intog marknaden under 2000-talets första år. Visionen var att skapa 

smarta byggnader där fastighetsövervakning, klimatstyrning och belysning sammankopplades mot en 

central huvuddator för att eliminera manuell styrning. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka funktionalitet och reell brukbarhet hos ett av de första 

installationsobjekten, PostNords huvudkontor. Rapporten presenterar fastighetens övergripande 

funktioner samt analyserar hur systemstyrningen kan optimeras för bättre lönsamhet respektive 

komfort. Exemplifieringen påvisar generella risker och potential med avancerade styrsystem i 

förvaltningsskedet.  

Arbetet har begränsat sig till fastighetens kontorsytor som stället högst krav på inomhusklimat och 

användarvänlighet. För att nå uppsatt mål har litteraturstudier, intervjuer, egna observationer samt 

en genomgång av fastighetsdokumentation genomförts. 

Resultatet visar att den höga teknikgraden gjort förvaltarna beroende av inhyrd spetskompetens. Det 

avancerade språket har försvårat kommunikationen mellan parterna vilket begränsat möjligheten att 

optimera systemet. Förbättring av inomhusklimat och energiprestanda kan först ske när man förstår 

en helhet. Förvaltarna borde tillsätta en samlad kartläggning av hela systemet istället för att 

experimentera med ytterligare ny teknik.  
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Abstract 

Advanced building automation reached the market in the early 2000s. The vision was to create smart 

buildings where property surveillance, climate control and lightning where to be linked through a 

main computer to eliminate manual control.  

 

The purpose with this thesis is to investigate the functionality and real serviceability of one of the 

first objects of installation, the PostNord headquarters. This thesis presents the overall features of 

the real estate and also analyses how the control system can be optimized for higher profitability and 

comfort. The exemplification shows general risks and potential with advanced control systems in real 

estate management.  

 

This work is limited to the real estates office spaces that demand the highest standards of indoor 

environment and convenience. To reach set goal, studies of literature, interviews, observations and 

reviews of property documentation have been executed. 

 

The result shows that a high level of technical complexity has made the property managers 

dependent on hiring expert consultants. The advanced use of language has made the communication 

between the parts difficult, which has limited the opportunity to optimize the system. Improvement 

of indoor climate and energy efficiency can only be reached when the entire case is grasped. The real 

estate managers should start a complete mapping of the system instead of experimenting with 

additional technology. 
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Termer och begrepp 

Arbetstid I rapporten avser arbetstid klockan 06.30-18.00 vilken är 

den tid fastigheten normalt brukas. 

Automationsnivå Nivån på omfattningen komponenter och funktioner som 

autonomt styrs via en programvara för klimatstyrning. 

Brukbarhet Tillämpningsgraden, nyttan och flexibilitet av 

fastighetsautomationen. 

Börvärde  Det inställda riktvärdet på olika parametrar som systemet 

strävar efter att upprätthålla. Till exempel temperatur. 

Eftergångstid  Den tid en funktion skall verka efter aktivering. 

Energiprestanda  Ett mått på energimängd för uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och el. Anges i kWh/m2 och år. 

Fastighetsautomation En datoriserad installationssamordning där 

klimatstyrningen regleras automatiskt efter 

förprogrammerade inställningar. Händelseförlopp kan 

utbringas av tidkanaler eller indikation från givare.   

Fastighetsövervakning Avläsning av närvaro och/eller klimatvärden så som 

temperatur, luftflöden och koldioxidhalt. 

Huvudkomponent I rapporten avser begreppet kategorierna för 

fastighetsautomationen, det vill säga belysning, värme, 

kyla och ventilation. 

Klimatstyrning Manövreringen av huvudkomponenter som reglerar 

inneklimatet avseende temperatur och luftkvalitet. 

LON Local Operating Network. 
Olika system sammansluts i ett gemensamt nätverk. 
Datakommunikationen i nätverket signalerar specifika 
komponenter om funktionsreglering vid 
förprogrammerade situationer.  

OVK Obligatorisk ventilationskontroll som enligt boverkets 

bestämmelser skall genomföras kontinuerligt. 

Tidkanal      Inställningar för huvudkomponenter med tidsintervall 

som avgränsning. Exempelvis dagljusreglerad 

takbelysning under arbetstid. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2003 uppfördes ett högmodernt huvudkontor, Polisen 2, till PostNord i Solna kommun. 

Fastigheten fick en omfattning på närmare 60 000 kvadratmeter, en nyskapande utformning och 

innovativt styrd teknik. Arken, som byggnaden omnämns i dagligt tal, har fortfarande PostNord som 

enda hyresgäst men funktionerna sträcker sig utöver de primära kontorsytorna. I fastigheten finns 

café, restaurang, gym, pool- och spaavdelning, utställningsytor, lastkaj och garage i sju plan. [1] 

Visionen var att skapa en byggnad med framtidens tekniska prestanda och ett förstklassigt 

inomhusklimat. Man upprättade ett avancerat styrsystem där komponenter för 

fastighetsövervakning, klimatstyrning och belysning kopplades samman till en central huvuddator, 

som blev kärnan i fastighetsautomationen.[2-styrning] Det avancerade systemet skulle generera en 

byggnad som var flexibel inför framtida förändringar och där all manuell styrning var överflödig. [3] 

Företaget Newsec tog över förvaltningen av Arken under hösten 2013 och har inte all kunskap om 

fastigheten eller de funktioner som finns inbyggda i systemet. För att kunna fastställa en strategi för 

fastighetsautomationens framtida underhåll behövs betryggande kunskap om nuläget och teknikens 

utvecklingspotential. I dagsläget har man en kostsam förbrukning av värme parallellt kyla trots att 

den sammankopplade klimatstyrningen borde kommunicera på ett sätt som optimerar 

energiförbrukningen. En stor del av problematiken i informationssökandet är personbunden 

kunskap.[3] 

När systemet projekterades var datoriseringen på frammarsch och marknadsaktörer trodde att den 

skulle förändra byggtekniken revolutionärt. [4] Den tillämpade tekniken kom dock inte att etablera 

sig på marknaden som byggherren förutsatt. Idag har enbart ett fåtal personer i Sverige den 

spetskompetens som krävs för att kunna reglera de förprogrammerade funktionsförloppen och flera 

komponenter har slutat tillverkats. Systemets tekniska livslängd börjar nå sin ände vilket skulle 

generera akut problematik vid ett haveri. Den bristande tillgången på såväl kunskap som 

komponenter har sammantaget byggt bort den flexibilitet och användarvänlighet man avsett erhålla. 

[3] 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka funktionalitet och nytta av avancerad 

fastighetsautomation. Den reella brukbarheten exemplifieras med en analys av 

fastighetsautomationen i PostNords huvudkontor.  

1.3 Målformulering 

Examensarbetet skall resultera i en övergripande beskrivning av klimatstyrningen i Arken samt en 

analys av dess brukbarhet och följder. Analysen skall beakta hur fastigheten fungerar idag och hur 

systemstyrningen kan optimeras för bättre lönsamhet respektive komfort. Exemplifieringen av 

fastighetsautomationen i Arken skall även framlägga generella risker och potential med avancerade 

styrsystem. 

1.4 Avgränsningar 

Fastigheten har en påtaglig omfattning och ett ovanligt avancerat reglersystem. För att kunna dra 

relevanta slutsatser utifrån den givna tidsramen och framtagna observationer har arbetet 

begränsats. Ventilation, värme, kyla och belysning är delar i systemet som behandlas men systemet 

omfattar som tidigare nämnt fler komponenter än så.  

Arbetet avgränsar sig helt till kontorsytor på plan 7-12 och de olika vistelsezonerna som finns där, se 

höger del av bild nedan. Ingen hänsyn tas till restaurangernas egna ventilationssystem, pool- och 

spaanläggningen, brandsystemet samt ljudmässig komfort. 

Figur 1-1 illustrerar plan 9 där det rosa partiet representerar kontorsytorna. För varje våningsplan 

sträcker sig kontorsytan längre norr ut (vänster på figuren) men följer samma principiella struktur.  

 

 

  

Figur 1-1. Planlösning, Arken 
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1.5 Lösningsmetoder 

För att skapa ämneskunskap inleds arbetet med litteraturstudier och samtal med sakkunniga.  

Ämneskunskapen etableras på objektet som besiktigas okulärt samt genom intervjuer och 

genomgång av tillhörande dokumentation. Projekteringsunderlag skall ge insikt om visionen med 

systemuppbyggnaden och inbyggda funktioner. Ritningar, flödesscheman och styrdatorer beaktas. 

Senare dokumentation som protokoll från OVK och energideklarationen används för till beräkningar.  

Respektive vistelsezon besöks för att ge en upplevelse av klimatet. För bedömning av diverse 

förbättringspotential kartläggs vilka funktioner som finns i zonen och hur de kommunicerar med 

huvuddatorn. 

Den samlade informationen dokumenteras kontinuerligt i textform och diskuteras regelbundet 

skribenterna emellan. Utifrån resultatet framställs en analysen.  

Styrkorna med metoden är att aktörer med olika anknytning till fastigheten intervjuats samt att 

tillgång till alla handlingar infunnits. Svagheten är att man inte fått intervjua själva brukarna och 

därmed förlitat sig på egna observationer avseende klimatupplevelsen.  
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Ägarna 

Delarka Holding träder i kraft som ny ägare i november 2013. Bolaget ägs av såväl privata som 

nordiska institutionella investerare. Föreliggande tio år har Vasakronan varit ägare tillika förvaltare 

till fastigheten. [5]  

Antal fastighetstransaktioner per enhet har under de senaste årtiondena ökat, vilket riskerar att 

aktörer skjuter upp underhållskostnader till nästkommande ägare. När Arken uppfördes var 

Vasakronan statligt ägt med ett långsiktigt förvaltningsansvar som förutsättning.  

2.2 Förvaltarna 

När Vasakronan sålde fastigheten fick Newsec ta över förvaltningen. De har stor branscherfarenhet 

och spetskompetens vilket gör att oavsett om det handlar om förvaltning av handel, kontor, 

industrifastigheter eller bostäder kommer de ta ett helhetsansvar från koncept till genomförande. 

Företaget arbetar mot att se en värdeutveckling i de fastigheter som de förvaltar och beroende på 

uppdrag och fastighet bygger de ett team som ska arbeta mot uppsatta mål. [6] 

Som relativt ny fastighetsförvaltare behöver man bygga upp en strategi för framtiden. Arken är en 

avancerad fastighetet rent installationsmässigt och det finns flera dilemman att hantera, inte minst 

gällande fastighetsautomationen i byggnaden. [3]  

2.3 Hyresgästerna 

Sedan Arken uppfördes har PostNord varit den enda hyresgäst.[5 ] Företaget, som erbjuder 
kommunikations– och logistiklösningar, har en bred kundkrets. Man håller regelbundet möten med 
affärspartners och potentiella nya kunder. Huvudkontoret har genom sin säregna arkitektur kommit 
att få ett starkt symbolvärde för företaget. För att ge ett professionellt första intryck är det viktigt att 
inomhusklimatet håller samma goda kvalitet. [7]  

Lokalerna fylls, utöver kunder och besökare, utav 1200 medarbetare dagligen. Den primära 
användningen är därmed kontorsplatserna. För att säkerställa en komfortabel arbetsmiljö har 
hyresgästen kontinuerliga möten med förvaltarna.[3] 

2.4 Fastigheten 

Arken har en säregen arkitektur och moderna materialval. Fasad och tak består nästan uteslutande 

av glas och det genomlöpande artilleriet innebär en stor, outnyttjad luftvolym. På sidorna om 

artilleriet löper kontorslandskapen, som vidare förbinds med gångar i den fria luften. Kontoren ligger 

i sex plan och är den huvudsakliga användningen med sina 25 000m2 av de tilltagna 60 000m2. [1] 

All teknik i Arken är kopplad i ett LON-nätverk. Det innebär att man måste förprogramera olika 

händelser för respektive belysning och klimatstyrning. I stort sätt handlar det om att man ville skapa 
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ett dataiserat hus där knappar och manuella reglage ersatts med datoriserad styrning. [2] Den 

innovativa tekniklösningen är projekterad för att skapa flexibilitet och klimatoptimering men har 

visat sig användasmässigt bristfällig. [3] 

Kontorslandskapen är disponerade mellan olika 

vistelsezoner enligt figur 2-1 och upptar en yta 

om 25 000m2. Figuren återspeglar exempelplan 

9 i byggnaden. De olika vistelsezonerna har 

olika inställningar och funktioner för belysning 

och klimatstyrning. 

 

De rosa partierna i figur 2-2 representerar ytor för 

arbetsplatser. De individuella kontorsborden har 

grupperats fyra och fyra enligt kontinuerlig följd. 

Landskapshalvorna förbinds med gångbryggor 

över det öppna artilleriet 

 

De blå partierna i figur 2-3 representerar de så 

kallade kokongerna. Det är intakta grupprum för 

tio personer som hängts upp i anslutning till 

gångbryggorna. Konstruktionen består av ett 

metallhölje och ett glastak.  

 

De senapsgula partierna i figur2-4 representerar 

de så kallade tankeboxarna. Det är rum för två 

personer längst fasaden vars fasad består av 

elvärmda glas för ökad termisk komfort och 

motverkning av kallras. [1;8] 

De gröna partierna i figur 2-5 representerar 

samtalsrum som är belagda ibland kontorsytorna. 

De minsta rummen är ombyggda rökrum som 

idag rymmer två fåtöljer. Majoriteten av rummen 

rymmer ungefär sex personer och vidare finns 

större rum för ett femtontal personer.  

Figur 2-1. Disponering plan 9, Arken 

Figur 2-2. Arbetsplatser plan 9, Arken 

Figur 2-3. Kokonger plan 9, Arken 

Figur 2-4. Tankeboxar plan 9, Arken 

Figur 2-5. Samtalsrum plan 9, Arken 
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3 Teoretisk referensram  

Allt eftersom regler och rekommendationer för såväl inneklimat som energiförbrukning skärps 

etableras nya lösningar på marknaden. Samtidigt som installationssamordningar och 

driftanläggningar med 40 år på nacken fortlever möter lösningar från 2000-talet sin tekniska 

livslängd. Visionen om fastighetsautomatisering har resulterat i moderna anläggningar med 

kortfristig brukningstid och bristfällig funktionalitet. Fastigheter som utförts med Lon-nätverk kan 

inte längre tillgodose erforderlig drift och istället för att utreda den problematiska utvecklingen 

etableras nya datoriserade fastighetssystem på marknaden. [9]. Det är högst aktuellt att se över de 

risker som medföljer obeprövad klimatstyrning samt analysera kring en strategi för aktörer att hitta 

moderna lösningar med minimaliserad sårbarhet inför framtida förändringar av utvecklingen.[10] 

Det primära syftet med avancerad fastighetsautomation skall vara en användarvänlig klimatstyrning 

som resulterar i en förstklassig komfortnivå och där samordningen av huvudkomponenterna 

eliminerar slöserier. Det föreligger därför stor vikt vid att beakta termisk, hygienisk och ljusmässig 

komfort oberoende styrsystemför att kunna dra slutsatser om klimatstyrningen kvalitet. Kvaliteten i 

kombination med lönsamhet avgör nyttan vilken vidare i kombination med flexibiliteten inför 

förändringar av användningen avgör brukbarheten. [9] Inomhusklimat och energiförbrukning har 

behandlats i flera kurser under utbildningen. En fördjupning i de nya, avancerade fastighetssystem 

som utmanar beprövade byggtekniska lösningar ligger helt i linje med inriktningen 

Fastighetsutveckling och installationssamordning, och är en eftersträvansvärd kunskap på 

arbetsmarknaden. 

För att genomföra rapporten har teoretiska kunskaper och erfarenheter från 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik och design, KTH Haninge, varit avgörande. Nedan 

nämnda kurser har haft särskild betydelse för arbetets utförande. 

HS1735 Projekt, hus och installationer Kursen gav en god grundläggande förståelse för 

luftbehandlingssystem, inomhusklimat och termisk 

komfort. Energieffektivitet i byggnader, komfortkyla, 

styr- och reglersystem, funktionskontroll samt lagar och 

förordningar inom installationsområdet är exempel på 

delmoment som tillämpats arbetet [11] 

AF1727 Utveckling av husbyggnader, Kursen gav en omfattande förståelse för ombyggnationer 
renovering, om- och tillbyggnad och utveckling av fastigheter. Kursinnehåll som förståelse 
   för underhållsplaner, investeringsbedömningar, 
   drift- och underhåll, teknisk förvaltning samt 
   installationssystems kostnader vid funktionsuppgradering
   har tillämpats.  Undertecknande utförde projektuppgiften
   tillsammans med tema ”utbyte av ventilationssystem”
   vilket gav tillämpbar ämnesförståelse för 
   examensarbetet [12] 
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HS1013 Installationsteknik och energi Kursen omfattade en vidare teoretisk förståelse för 

inomhusklimat, termisk komfort och 

luftbehandlingssystem med energi-, miljö- och 

klimataspekter i fokus. I rapporten föreslås åtgärder till 

ett gott inomhusklimat och sund energianvändning, vilket 

är ett direkt tillämpat konkret kursmål [13] 
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4 Faktainsamling 

Avsnittet beskriver hur erforderlig fakta tagits fram för att nå uppsatt målformulering. 

4.1 Litteraturstudie 

Arbetet började med litteraturstudier för att bygga upp tillräcklig teoretisk kunskap om 

fastighetsautomation och kunna anamma fastighetens systemuppbyggnad. Informationen 

resulterade i rapportens teoridel, beskrivning av termer och begrepp samt som underlag till 

intervjufrågor. 

Informationen hämtades främst från:   

LON-handboken, ElectroTest Sweden AB;2000 av LonUserSweden  

Datorhuvudcentral pärm 34:17 (2002) av Arcona. 

”Teknisk beskrivning avseende funktion och standard” från 2004-01-22 av Roland 

Petterson och Jan Gunneriusson. 

En förenklad beskrivning över nätverk för belysning och klimatstyrning på Postens 

huvudkontor av Krantz Ronney 2014.  

4.2 Dokumentation 

För att förstå fastighetens funktioner har handlingar och dokumentation från projekteringsstadiet 

granskats. På ritningarna kan utläsas planerade luftflöden och utformning av installationer. I 

huvudpärmarna beskrivs funktionsstyrningen och den teknik som byggs in i systemet.  

En energideklaration, en obligatorisk ventilationskontroll och uppgifter från driftdatorn indikerar på 

dagens fastighetsklimat.  En sammanfattning av felanmälningar ger en bild av brukarnas uppfattning 

om inomhusklimatet. 

4.3 Intervjuer 

Den certifierade energiexperten Hans Zetterholm har intervjuats för att komplettera 

litteraturstudierna om fastighetsautomation samt för att ge en bild om dess historiska utveckling. 

Hans har gett en professionell bedömning av fastighetens energiprestanda utifrån den 

dokumentation som tillhandahållits och kommit med sakkunniga riktvärden på nivåerna efter en 

eventuell energioptimering. 

Mats Runeborg har arbetat genom Schneider Electrics med service av systemet sedan fastigheten 

sattes i drift. Han hyrs in för att revidera inställningar och åtgärda driftproblematik kopplade till 
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systemet. Genom såväl muntliga som skriftliga intervjuer har Mats bidragit till rapportunderlag 

gällande systemets funktioner och möjlig utveckling. 

Johan Anbratt är Arkens fastighetsskötare och har väglett skribenterna vid platsbesök. Han har visat 

de driftdatorer som indikerar på det momentana fastighetsklimatet och som rapporterar vid larm. 

Johan har bidragit till en god uppfattning om installationssamordningens användarvänlighet samt 

konkreta händelser där tillämpningsproblematiken mött brukarna. 

Skribenterna har mött stora kunskapsluckor hos förvaltarna avseende belysningsstyrningen och dess 

flexibilitet. För att utreda hur styrningen fungerar har man sökt upp Fredrik Ramsfeldt som 

projekterade belysningen för 13 år sedan. Genom skriftlig kommunikation samt visuella systembilder 

har Fredrik på ett pedagogiskt sett klargjort flertalet frågeställningar. 

För att kunna beräkna drifttider på belysningsarmaturer i samtalsrum har administratör Annette 

Werner intervjuats per telefon. Annette har en tillämpbar insikt i användningen av de olika 

vistelsezonerna och har även gett en övergripande bild av klimatkomforten. 

En förståelse för hur styrsystem i allmänhet fungerar och risker/möjligheter med dessa har byggts 

upp genom mailkontakt med företaget Ertek om är ett ledande fastighetsautomationsföretag.  

Avslutningsvis har handledaren Anders Ankarheim, Arkens fastighetsförvaltare, gett tillgång 

nödvändig dokumentation samt uppgett sin problembild av styrningen. Han har delgett praktiska 

exempel på situationer när man tjänat på att vara mer insatt i automationens möjligheter. 

Intervjufrågor som ställts till respektive person finns att hitta i bilaga 1. Liknande frågor har ställts till 

flera personer för att erhålla flera personers bild av fastighetsautomationen.  

4.4 Observationer 

Fastigheten har besökts vid tio tillfällen. Vid besöken har okulära observationer och intervjuer av 

fastighetsskötaren utförts. Eftersom det inte funnits möjlighet att intervjua brukarna har vistelsen 

gett skribenterna en överskådlig uppfattning om klimatiseringen. Handlingarna som granskats har 

inte uppdaterats sedan byggnationen var vid kontroll av aktuell funktion i respektive vistelsezon 

utförts.  
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5 Teori 

I avsnittet presenteras den teori som tillämpas för analys av fastigheten. Avsnittet inleds med 

fastighetsautomationens historiska utveckling för att vidare beskriva LON-nätverk mer ingående. 

Teori som tillämpats för beskrivning av inomhusklimat, energiförbrukning och energikartläggning 

presenteras samt lagstiftningar inom ämnet. Teorin har insamlats genom litteraturstudier och 

intervjuer. 

5.1 Fastighetsautomationens utveckling 

Övervakningssystem i byggnader inleddes under 70-talet. Det bestod av larmerande lampor som 

blinkade vid avvikelser. Övervakningen utvecklades till att under 80-talet programeras upp mot 

modem som möjliggjorde att avvikelser kunde larmeras på annan plats än i direkt anslutning till 

funktionen. De dåvarande systemen användes primärt inom industrin. [9] 

Under början av 2000-talet växte det fram starka visioner om intelligenta byggnader. Med en total 

datorisering av huvudkomponenterna skulle autonoma hus eliminera manuella regleringar. IT-

branschen hade en explosiv utveckling och pionjärer var redo att applicera en tillämpning av dess 

prestanda i fastighetsbranschen. [9] 

Avancerad fastighetsautomation går i grunden ut på att alla huvudkomponenter kopplas upp till 

samma nätverk och samverkar i klimatstyrningen. Genom behovsstyrda funktioner kan en 

ekonomiskt gynnsam, energioptimerad fastighet med förstklassig komfort erhållas. [14] 

LON-systemet 

presenterades som 

framtidens styrsystem och 

installerades ibland annat 

Arlanda och Arken. 

Systemet kom inte att 

etablera sig på marknaden 

som investerare förutsatt. 

KNX-systemet kom ut på 

marknaden i samma tid som 

LON men var till start 

mycket simplare. Under 

åren har systemet 

utvecklats och har 

kokurrerat ut LON. 

Framgent börjar 

mobiliserade lösningar växa 

fram. Istället för att koppla 

samman styrningen via en 

huvuddator börjar man 

styra huvudkomponenter 

via sin mobiltelefon. 

De digitaliserade systemen ska vara kompatibla med komponenter för fastighetsövervakning och 

klimatstyrning från olika leverantörer. Möjligheten till kokurrensutsatta inköp förutsätter dock att 

det finns flera tillverkare på marknaden. Den största fördelen med KNX- jämte LON-system idag, är 

att det finns 300 leverantörer för utrustning kompatibelt med KNX jämte en stor tillgångsbrist för 

LON-komponenter. Idag marknadsförs KNX efter att ha en livslängd om 10-15 år. [15] 

Som följd av den avstannade utvecklingen har det uppstått en enorm kunskapsbrist som påverkar de 

fastighetsägare som investerade i LON-systemet. Förvaltare står i direkt beroende till de fåtal 

personer som kan reglera inställningarna och hantera installationssamordningen. [3] 
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5.2 LON-nätverk 

LON betyder ”Local Operating Network” och uppstod som en idé hos A.C Markkula, som är en av 

APPLE Computers drivkrafter. LonWorks betecknas själva tekniken och är det fysiska kontrollnätverk 

som det privatägda aktiebolaget Echelon utvecklat. Tekniken innebär att utrustring och apparater 

från olika tillverkare tillsammans kan verka på ett gemensamt nätverk, allt tack vare det 

gemensamma protokollet LonTalk. Tanken bakom nätverket är att man skapat möjligheten att 

använda produkter från olika tillverkare och få dem att tillsammans fungera i ett flexibelt och 

funktionellt system. [4] 

För att kunna ändra en viss förinställd funktion, exempelvis en tidkanal, krävs att man programmerar 

om den specifika enheten i LON-programvaran. [14] 

Alla enheter som på något sätt deltar i styrningen är del av det gemensamma 

kommunikationsprotokollet och dessa enheter benämner man som noder.  

Dessa noder återfinns i fyra olika typer: 

 Sensorer (mäter bl.a. temperatur, koldioxid och flöden) 

 Aktorer (utför en handling, kan vara ventiler och pumpar) 

 Regulatorer (reglerar bl.a. ljus, värme, kyla) 

 Operatörsgränssnitt (datorer) [4,8] 

Informationen till belysningsarmaturerna skickas via så kallade kommunicerande DSI- eller DALI-

baserade signaler. Om man vill tillämpa DALI-komponenter i ett DSI-baserat system behöver varje 

signal från DALI-komponenterna ha en signalomvandlare för att informationen ska vara kompatibel. 

Den största fördelen med DALI är fler leverantörer finns att tillgå och risken för felkopplingar är 

mindre. [14] 

5.3 Inomhusklimat 

Ett inomhusklimat påverkas av termisk, hygienisk, ljusmässig och ljudmässig komfort. 

Arbetskapaciteten står i direkt relation till inomhusklimatet och därigenom kan komfortfrämjande 

investeringar generera ekonomisk vinst. Det termiska inneklimatet bör ligga mellan en 

rumstemperatur på 20 och 24 C. Redan vid 25 °C har den mentala respektive fysiska arbetstakten 

sjukligt till 90 % respektive 70 %. [16] 

Skillnaden på en operativ temperatur och en rumstemperatur är att den operativa även tar hänsyn 

till medelvärdet av omgivande ytor. Det innebär att den operativa temperaturen kan vara lägre än 

rumstemperaturen om man befinner sig nära ett kallrasande fönster. När man planerar 

vistelsezonerna, de ytor som människor kommer uppehållas, måste kallrasproblematiken behandlas. 

[16] Svenska Boverket rekommenderar att man inte planerar uppehåll närmre än en meter från en 

yttervägg. [17] 
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För att uppnå ett sunt inneklimat krävs det att man har en välfungerande ventilation. För att 

tillgodose kraven som ställs på rätt luftflöde finns det olika ventilationstekniska lösningar. 

Huvudkategorierna är CAV och VAV/DCV. CAV, som står för Constant Air Volume, är ett system med 

konstanta luftflöden. Systemet är det enklaste och prisbilligaste alternativet men är enbart 

projekterat efter luftkvalitetskrav och inte behov. VAV/DCV system, förkortningar för Variable Air 

Volume samt Demand Controlled Ventilation, är däremot anpassade efter variation I 

personbelastning och ändrar luftflödet genom närvarogivare eller rumstermostat.  Det varierade 

luftflödet kan även reglera rummets kylbehov. En betydande skillnad mellan system med konstant 

respektive anpassat flöde är att en tryckreglering vid anpassade system har stor påverkan på 

energiförbrukning och ljudkomfort. [16] 

Belysning i kontorsmiljö skall kunna erbjuda erforderlig ljusstyrka. Det minsta värdet för 

allmänbelysning i kontor för vanligt kontorsarbete är 300 lux och 500 lux gäller för platsbelysning. Lux 

är ett mått på belysningsstyrkan och anger mängd ljus som faller in på belyst yta. [18]  

5.4 Energiförbrukning 

Vid optimerad fastighetsautomation kan man uppnå 35 % besparingspotential jämfört med en 

traditionell klimatstyrning. Ett intelligent styrsystem kan sköta övervakning och reglering efter 

förbestämda förhållanden. [15] 

Fläktar och lysrör är exempel på de fysiska komponenter som drar energi snarare än systemet i sig. 

Vidare innebär detta att det inte är av stor betydelse ur energisynpunkt om belysningen är DSI- eller 

DALI-baserad utan snarare föreligger energibesparingen i det faktum att systemet fungerar i sin mest 

optimala form. [15] 

Vad gäller ventilation kan behovsstyrd sådan spara ungefär 40 % av värme- och kylenergin jämfört 

med ventilation där luftflöde och tilluftstemperatur är konstanta.  [16] 

Elpriset varierar förhållandevis lite över tid och rapporten har valt att tillämpa ett värde om 1,25 kr. 

Värdet är ett referensvärde som etablerade företag använder vid beräkningar av återbetalningstid 

per investering. 

 

5.5 Energikartläggning 

En energikartläggning visar fördelningen av energin i olika delar av verksamheten samt kostnaden för 

denna.  Man får svar på hur mycket energi som årligen tillförs för att driva företagets verksamhet och 

förslag på hur företaget kan energieffektivisera processer och hjälputrustning. En energikartläggning 

svarar på vilken optimering som krävs för en förbättrad energianvändning.  

En annan anledning till att man gör en energikartläggning är för att små och medelstora företag skall 

kunna vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden avseende energikostnad. En 

energieffektivisering leder till en förbättring av konkurrenskraften. [19] 

En sammanfattning av energikartläggningen innehåller en kort beskrivning av verksamheten, 

energikostnader, energianvändning samt de mest väsentliga energibesparingsåtgärderna.  Företagets 
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energianvändning skall redogöras i både energi och kostnader. Eventuella brister som kan påverka 

energianvändningen och en tabell över förbättringsförslag innehållande beskrivning, 

investeringskostnad, besparing samt lönsamet. Övrigt som skall redovissas i sammanfattningen är 

förändringar i total energianvändning efter att åtgärder genomförts och samband mellan olika 

åtgärder som påverkar varandras möjligheter och besparingspotential. [20] 

Viktigt att utreda vid en energikartläggning är effekttopparna, d.v.s. tidpunkter på dygnet då man tar 

ut som mest effekt. Detta eftersom effekttopparna påverkar den fasta kostnaden för ett 

effektabonnemang. [19] 

5.6 Lagstiftning 

Boverkets byggregler, BBR, innehåller lagar och rekommendationer avseende energihushållning, 

funktionskontroll av ventilationssystem samt en god inomhuskomfort. [21] 

I boverkets handbok för energihushållning kan man läsa om att det måste finnas styr- 

och reglersystem som möjliggör reglering av värme och kyla vid behov och även 

tekniskt underhåll för att upprätthåla kravnivån på de tekniska installationerna. 

Behovet av komfortkyla skall minimeras och hänsyn skall tas till överskottsvärme som 

kan uppstå i byggnaden. [21] 

Vidare skrivs det om att autonom reglerutrustning skall finnas för att styra värme-, kyl- och 

luftbehandlingsinstallationer. Byggnadens användning skall tas till hänsyn och en effektiv 

energianvändning är ett resultat av en god reglering. [21] 

I BBR avsnitt 2 kan man läsa om krav på en rimlig ekonomisk livslängd vilket menas med den tid 

under vilken en byggnad med normalt underhåll kan uppvisa projekterad funktionsduglighet. Olika 

delar i konstruktionen och installationer som har kortare livslängd än den avsedda brukstiden för 

byggnaden bör vara lätt åtkomliga och enkla att byta ut. Underhåll, drift och uppföljning skall kunna 

ske utan större svårighet. BBR ställer också krav på en begränsning av effektbehovet och en effektiv 

användning av elenergin. [17] 

Boverket har bestämmelser om att en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, skall 

göras regelbundet i alla byggnader enligt BFS 2011:16 – OVK 1. Syftet är att fastställa 

gott inomhusklimat genom en funktionskontroll av ventilationssystemet. Kontrollen 

skall göras av en certifierad kontrollant. I byggnader med FTX-system gäller detta 

återkommande var tredje år. 

Energideklarationen skall utföras enligt SFS 2006:985 och ger information om 

byggnadens energianvändning. Energianvändningen beskrivs i deklarationen som 

energiprestanda och lagen syftar till att ”främja en effektiv energianvändning och 

en god inomhusmiljö i byggnader”. 
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6 Fastigheten Arken 

Avsnittet presenterar hur fastighetsautomationen fungerar i fastigheten Arken. Det går igenom 

huvudkomponenternas styrning, vilken teknik som finns inbyggd i respektive vistelsezon samt hur 

kommunikationen i styrsystemet fungerar. Vidare redogörs driftdilemman, överslagsberäkningar på 

energiförbrukning samt intressanta utdrag från OVK och energideklaration.  

6.1 Uppbyggnad av Arkens huvudkomponenter 

En genomgång av styrdokument, teknisk beskrivning av fastigheten och observationer vid 

återkommande platsbesök resulterar i en beskrivning av huvudkomponenternas uppbyggnad samt i 

vilken grad de omfattas av styrsystemet.  

6.1.1 Belysningsstyrning 

Belysningen styrs digitalt med DSI-teknik som möjliggör styrning av ljuset på olika sätt. 

Ljusarmaturerna är bestyckade med HF-don och T5-lysrör vilka tänds, dimmas och 

konstantljusregleras via Lon-systemet. [1,22] 

För kontorets öppna delar gäller att belysningen styrs via tidkanal och dagsljusreglering. Cellkontor 

samt grupprum/mötesrum är försedda med närvarodetektering som släcker belysningen när ingen är 

i rummet. För upptändning av belysning i kontorsytor efter arbetstid finns rörelsevakter som styr 

belysning i zoner där varje zon är 12x6 m. [1,8,23] 

I Arken har man projekterat för en medelbelysningsstyrka för kontorsytor på 500 lux [1], men har 

senare behövt komplettera med separat platsbelysning för att kunna erbjuda erforderlig ljusstyrka.  

HF-don driver lysrören med hög frekvens. De ger flimmerfritt ljus, 

sparar energi och är helt tysta. De möjliggör ljusreglering.  

T5 lysrör är standardlysrör   

Konstantljusreglering – detektorerna ser till att definierat ljusvärde 

upprätthålls och att ljuset tillförs i exakt rätt mängd, beroende på 

befintligt dagsljus.  

6.1.2 Klimatsystem 

Uppvärmningen sker via anslutning till fjärrvärme och det totala värmeeffektbehovet har tidigare 

beräknats till ca 2MW. Pumparna är utförda med varvtalsreglering och all uppvärmning sker med 

vatten som värmebärare.  I den största delen av byggnaden sker uppvärmningen med konvektorer 

placerade vid glasfasad samt radiatorer för övriga delar. I tankeboxarna och i den lutande 

glasfasaden mot söder har man elvärmda glas som är uppkopplade till fastighetens styrsystem. 

[1,8,14] 
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Komfortkylan sker via anslutning till fjärrkyla vars ledningar är anslutna till ledningar i kulvert som 

passerar under byggnaden. Anläggningen består av fyra olika köldbärarsystem och det totala 

kyleffektbehovet är beräknat till 2,4MW. Ett av köldbärarsystemen betjänar samtliga kylbafflar som 

är av typen kombibafflar där man även blåser in tilluft. [1] 

Ventilationen består av ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning genom roterande 

värmeväxlare för kontorsytorna, ett så kallat FTX-system. Kanaler i schakt har dimensionerats med 

samma dimension hela sin längd. Huvudkanaler och kanaler i schakt har dimensionerats med mycket 

låga tryckfall för att kunna tåla framtida förändringar i verksamheten. Driftmässigt har anläggningen 

utförts så att till- och frånluftsflödet för lokaler som endast används under arbetstid kan användas till 

ett lägre flöde när lokalerna är obemannade. [1] 

Tilluften tillförs med en konstant temperatur av 19 till 20°C, koldioxid- och temperaturgivare finns för 

att automatisk reglering av flöden skall ske. Detta innebär att systemet är VAV, d.v.s. att luftflödet 

under drifttiden kan variera. [1,14] 

6.2 Klimatstyrning i vistelsezonerna 

Den avancerade fastighetsautomationen har olika funktion i de olika vistelsezonerna. Nedan följer en 

beskrivning av den teknik och flexibilitet som finns i respektive vistelsezon. 

6.2.1 Arbetsplatserna 

Lysrörsarmaturerna vid arbetsplatserna är placerade i slingor med två meters avstånd och med åtta 

lysrörsarmaturer i rad. Den kontinuerliga, jämt fördelade ljussättningen är till för att skapa en 

flexibilitet vad avser möblering [1]. Det krävs dock att belysningen förstärks med vanliga bordslampor 

vid varje arbetsbord. 

Belysningen är indelad i zoner om 12x6 meter där varje zon har en regulator som korrigerar 

belysningsstyrkan beroende på dagsljusinsläppet. Under arbetstid är all belysning tänd oavsett 

bemanning då inga knappar för avstängning finns att tillgå. Efter arbetstid går belysningen ned till 

10 % ljusstyrka och då ingen bemanning finns i lokalen kommer belysningsstyrningen ske med 

rörelsedetektorer som reglerar zon för zon.  [1,8,14] 

Projekterade ventilationsflöden är tänkta att vara aktuella än idag. I kontorsmiljön tillförs det 13 l/s 

per kylbaffel och längs fasad är det 18 l/s. Ett sammantaget medelluftflöde för arbetsplatserna är 

55 000 l/s. Regleringen av VAV-spjäll utöver arbetstid är sådan att de flesta av dem går ned till en 25 

% spjällvinkel medan några sluts helt.  Tilluften här är 20 °C och för ökad komfort har varje 

arbetsplatsgrupp om fyra tilldelats ett eget manuellt temperaturreglage. [14] 

Belysningen är påslagen dygnet runt men går ner till 10 % styrka efter arbetstid. Under arbetstiden 

regleras styrkan efter dagsljusinsläpp. Vid nattlig bemanning tänds belysningen upp genom 

närvarogivare. [1,14,23] 
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6.2.2 Gångbryggorna 

I det öppna artilleriet finns ett ljusinsläpp från fastighetens alla 

sidor, från glastaket samt en ytterligare ljussättning från 

arbetsplatsernas takbelysning. Figur 6-1 illustrerar de 

förbindande gångbryggorna där lysrörsslingor löper gömda 

bakom en tjock plast. Omgivningen ger en tillräcklig ljusstyrka 

varför gångbelysningen endast verkar med arkitektonisk 

funktion. Trots att varje armatur är kopplad till styrsystemet är 

lyser samtliga lysrör med fullstyrka dygnet runt. [14]  

6.2.3 Kokonger 

Figur 6-2 och figur 6-3 illustrerar mötesrummen som efter sin 

estetik benämnts kokonger. Belysningen består av lysrör och 

halogenlampor som tänds av en närvarodetektor med 30 

minuters eftergångstid. [23] Med hjälp av en fjärrkontroll kan 

man vidare reglera belysningen genom möjlighet att kunna 

tända, släcka och ljusdämpa. 

Närvarodetektorns uppgift är inte enbart att tända belysning 

utan den skickar även en signal som öppnar upp VAV-spjäll som 

vidare innebär att ventilationsflödet ökar [10].  Flödet regleras 

ytterligare genom indikation från koldioxidmätare eller genom 

manuell ventilationsforcering via tryckknapp. Vid det manuella 

temperaturreglaget finns information om att börvärdet skall 

ställas mellan 20 till 23 °C. Två tilluftsdon med kylning ska 

säkerställa komforten efter att de små utrymmena upphettats 

av mötesnärvaron. 

Varje kokong har sex lysrör om 28 W och åtta spotlights om 35 

W. Belysningen är påslagen i genomsnitt 6 timmar per dag, 225 

arbetsdagar om året och lyser då på full styrka, om ingen egen 

reglering via fjärrkontroll sker. [24] 

Styrfunktioner via fjärrkontroll: 

 Ljusdämpa halogenlampor 

 Ljusdämpa lysrör 

 Tända/släcka belysning 

Styrfunktioner via knapp: 

 Ventilationsforcering 

Eftergångstid = 30 minuter 

 

 

 

 

 

Figur 6-1. Gångbryggor 

Figur 6-2. Kokonger 

Figur 6-3. Kokong 
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6.2.4 Tankeboxar 

Figur 6-4 illustrerar en tankebox. Belysningen består av två 

större spotlighters och en mindre inbyggd. Regleringen av dessa 

sker manuellt genom en styrpanel på väggen. Andra styrningar 

som finns att tillgå via styrpanelen är reglering av 

solskyddsgardiner, mätning av temperatur och fläktstyrning.  

Problemet med styrpanelerna i de identiska tankeboxarna är att 

de ser olika ut. I en del tankeboxar har panelen ingen text, se 

figur 6-5, medan det i andra finns funktioner angivna på 

knapparna. 

De elvärmda glasen kan man också reglera, dock enbart via den 

centrala styrningen i byggnaden. Dessa elvärmda glas skall inte 

vara aktiva sommartid. [10] 

Belysningen är påslagen i genomsnitt 6 timmar per dag, 225 

arbetsdagar om året och lyser då på full styrka. [24] Utanför 

arbetstid är belysningen påslagen med 10 % styrka.[14] 

Styrfunktioner via styrpanel: 

 Fläkt på/av 

 Spotlight på/av 

 Gardin upp/ner 

 Belysning på/av 

Eftergångstid 30 minuter 

 

 

 

6.2.5 Samtalsrum 

De minsta rummen har en lampa vardera som styrs genom en närvarogivare. Det finns ingen manuell 

styrning i rummen och belysningens eftergångstid är dryga 5 minuter. Tilluftsdonen är försedda med 

utanpåliggande ljuddämpare och den akustiska nivån är därtill dämpad utifrån korridoren. 

Samtalsrummen för sex personer har glasväggar och belysningen vid arbetsplatserna fortsätter in 

över avskiljningen. Belysningen har samma brinntid som resterande kontorsyta. 

  

Figur 6-4. Tankebox 

Figur 6-5. Styrpanel i tankebox 
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6.3 Kommunikationen i Arkens reglersystem 

Figur 6-6 visar i stora drag uppbyggnaden av fastighetsautomationen i Arken. Den har, tillsammans 

med nedanstående beskrivning, framtagits för att förenklat kunna förklara funktion och styrningens 

påverkan på ingående komponenter. Delkapitlet påbörjas med en beskrivning av specifik styrning 

avseende datorkomponenter för att sedan övergå till konkret exempel som förklarar hur styrningen 

påverkar fastighetsmiljön.  

 

 

Kärnan i hela fastighetsautomationen är datorhuvudcentralen som tillsammans med komponenter 

används för att reglera fastighetsklimatet. Automationsnivån är ovanligt hög då den är uppdelad 

mellan 550 DUC:ar och tusentals kommunicerande komponenter [2], vanligtvis benämnda som 

noder, se avsnitt 5.1. 

När noderna i systemet får en signal som ska generera i en händelse skickas signalen via LON till 

andra noder i systemet. Noderna översätter signaler till ett fysiskt värde som skall utföra en specifik 

styrning. Styrningen kan innebära allt från att öka ventilationsflödet till dämpning av belysning. 

Information från noderna samlas i s.k. datapaket för att sedan via trådlösa routrar skicka all 

information till gateway. En gateway fungerar som en länk mellan LON och Ethernet.[1,2,14,22] 

Systemuppbyggnaden är olika avseende belysning och styrningar för värme, ventilation och kyla. De 

olika sätten för systemuppbyggnad kallas topologier och i Arken har man använt sig av fördelad 

intelligens för belysningsautomation och en så kallad stjärntyp för värme, ventilation och kyla. 

[10,14,22] 

Den fördelade intelligensen för belysningsautomationen innebär att en viss styrning sker på den plats 

och vid den tidpunkt det behövs. Genom att Arken delats upp i ett flertal olika styrningszoner kan 

respektive styrenhet kontinuerligt övervaka, larma och rapportera händelseförlopp till anvisade 

användargränssnitt. Samtidigt som styrenheten utför detta reglerar den även de tillhörande 

komponenterna efter förprogrammerade funktioner. [14] 

Figur 6-6. Kommunikation 
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Styrningar för värme, ventilation och kyla är ihopkopplade i stjärntyp. Här går kommunikationen med 

en datorhuvudcentral som regelbundet avfrågar regulatorer i tur och ordning, begär aktuell 

övervakningsstatus och aktiverar regleringsförändringar. Dessa styrningar är i direkt beroende av 

datorhuvudcentralen men vad gäller belysningsstyrningen är den enbart beroende av den till viss 

grad. Skulle exempelvis datorhuvudcentralen slockna skulle enbart vissa tidkanaler falla bort men 

belysningen förblir fortfarande påslagen. [8,14,22] 

I de allra flesta rum finns närvarodetektorer vars uppgift är att styra belysning och även medverka vid 

styrning av VAV-spjäll för ökad ventilation. Belysningsstyrningen behöver inte direkt kommunicera 

med huvuddatorn eftersom signalen direkt kan uppfattas på plats, detta tack vare att noderna i 

systemet intern kan kommunicera via LON. Styrning av VAV-spjäll kräver dock att signalen skickas 

över hela LON-nätverket, via Ethernet fram till huvuddatorn. Huvuddatorn uppfattar då signalen och 

skickar tillbaka signal med en styrning som möjliggör öppnande av VAV-spjäll. [10] 

Användargränssnitt är en länk mellan användaren och 

hårdvara/programvara som användaren arbetar med. Den ger 

inmatning och utdata för styrning. Vanligen databildskärm. 

Datapaket är samlad information till och från de olika styrenheterna 

DUC - Datorundercentral. Fysisk komponent som samlar ihop 

information från systemet i datapaket 

Ethernet är trafikledningen i ett lokalt nätverk. Den hittar en väg för 

datorpaket att via en höghastighetskabel transportera sig utan att andra 

datapaket tar samma väg. 

Gateway är en fysisk komponent som kopplar ihop olika nätverk till en 

homogen enhet 

6.4 Driftdilemman 

I driftrummet på plan 1 finner man användargränssnitt som indikerar på aktuella värden och som 

larmar vid otillåtna avvikelser. Majoriteten av larmen beror av överskridna komforttemperaturer i 

diverse vistelsezoner på kontorsplanen. [26] 

Utöver de driftlarm som uppkommer kan brukarna rapportera in avvikelser. En sammanfattning av 

de avvikelser som rapporterats i början av år 2014 tyder på att även de inrapporterade avvikelserna 

primärt berör den termiska komforten. Under samma dygn får man in avvikelser om en över- 

respektive undertemperatur i olika vistelsezoner. Efter komforttemperaturen är belysningen den 

vanligaste avvikelsen. [26,27] Enligt handlingar och intervjuer framkommer det att dessa avvikelser 

fortfarande kvarstår.  

Figur 6-7 visar ett utdrag från momentana börvärden och faktiska värden av rumstemperaturen i de 

olika vistelsezonerna. Samtliga temperaturer ligger över sitt börvärde vilket bekräftar 

rapporteringarna om att små utrymmen ofta är övertempererade. Värdena är ett utdrag från det 
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sista besöket i fastigheten vilka följer samma mönster som värden under tidigare besök. En 

genomgång av flertal tidigare OVK kan konstateras att dessa avvikelser funnits även tidigare.  

I kokongerna och tankeboxarna kan man självreglera temperaturen vilket resulterat i att börvärdena 

för vistelsezonerna varierar allt mellan 12,5 och 22,8 °C. Samtidigt ser man ingen tydlig trend mellan 

börvärdet och den faktiska rumstemperaturen.  

 

Kokonger 
  

Tankebox 
 

Samtalsrum 

Börvärde Rumstemp 
 

Börvärde Rumstemp 
 

Börvärde Rumstemp 

20,4 22 
 

21,5 24,4 
 

20 20,3 

12,5 22,1 
 

22,8 24,9 
 

20,1 20,9 

22,4 22,4 
 

20 25,2 
 

20 22,4 

21,4 22,6 
    

20 22,8 

19,9 23,2 
    

23 22,9 

15,4 23,6 
    

20,8 23 

21,1 23,6 
    

20 23,5 

18,7 23,7 
    

20 24,3 

 

Nedan följer tre exempel på systemproblematik som framkommit vid intervjuer: 

Under Earth Hour 2014 fick man bekosta svårigheten med manövrering av systemet. 

Earth Hour är ett arrangemang där man världen över uppmuntras att släcka all 

belysning under en timme för att uppmärksamma den globala uppvärmningen. 

Tillställningen blev för Arkens brukare en påminnelse om den kunskapsbristen som gör 

arbete med systemet komplicerat. Trots att all belysning är kopplad till en central 

enhet fanns inte möjligheten att släcka komplett belysning via huvuddatorn. Eftersom 

systemet är sammankopplat med andra huvudkomponenter skulle en felaktig 

avstängning av belysningen från huvuddatorn innebära att övrig styrning i systemet 

påverkas. För att möjliggöra släckning av enbart belysning behövde man anlita två 

specialiserade serviceingenjörer. Dessa två fick släcka belysningen zon för zon genom 

att programmera om respektive styrenhet. Efter den släckta timmen fick de återigen 

programmera respektive styrenhet för att aktivera belysningen. Arbetet tog över 6 

timmar och kostade upp emot 20 000: -. [26] 

För att effektivisera belysningen i garagen ville man införa en funktion som inte tände 

upp varje våningsplan man passerade i rampen. Man anlitade aktörer att lämna anbud 

för att i sista stunden erhålla kunskapen om  att funktionen redan finns inbyggd i LON-

nätverket. Istället för att lägga 100 000:- på att applicera ny teknik krävde 

korrigeringen enbart ett fåtal konsulttimmar för omprogrammering. [3]  

Figur 6-7. Temploggar, Arken, 21/5 -15 kl. 9.42 
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Poängen med den avancerade fastighetsautomationen är att så mycket som möjligt 

ska styras via inställningar och programmering. Fastighetsskötaren och 

fastighetsförvaltaren kan inte hantera programvaran och man behöver därför 

regelbundet hyra in en serviceingenjör. Det problematiska är inte främst att det kostar 

pengar utan snarare att man står i beroende till en utomstående part. När belysningen 

för en zon havererar måste man invänta att serviceingenjören har möjlighet att 

tjänstgöra. Problematiken med att det förvaltande företaget inte har tillräcklig 

kännedom om fastighetsregleringen försvårar dialogen med inhyrd konsult avseende 

vad som regleras och de möjligheter som finns att ytterligare reglera. [3] 

 

6.5 Energiförbrukning och OVK 

En genomgång av energiförbrukningen utförs för att klargöra besparingspotential samt se 

driftavvikelsernas följder. 

6.5.1 Total energiförbrukning 

Energideklarationen från 2008 [28] granskades och kunde sammanfattas enligt nedan: 

 

Normalårskorrigerat värde, energiförbrukning 6 733 289 kWh 

Total elförbrukning 4 510 900 kWh 

Energiprestanda 163kWh/m2,år (varav el 36kWh/m2,år ) 

Referensvärde, nybyggnadskrav [källa] 137 kWh/m2,år 

Besparingspotential, totalt 163-137 = 26 kWh/m2,år 

Besparingspotential, kontorsytor 25 000m2 x 26 =650 000 kWh/år 

  

Eftersom det avancerade styrsystemet skall verka för behovsstyrd funktion av huvudkomponenterna 

är en det rimligt att kunna komma ner till angivet referensvärde, figur 6-8. Den möjliga 

energibesparingen är därmed 26kWh/m2.  

  

Figur 6-8. Utdrag från energideklaration 
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En granskning av elfakturor under 2015 sammanfattas enligt nedan: 

 

 Höglasttid (06-22) Övrig tid 

Januari 216 066 kWh 161 122 kWh 

Februari 215 120 kWh  130 323 kWh 

Mars 226 798 kWh 140 553 kWh 

Beräknad elförbrukning 2015 3 822 211 kWh 

 

Figur 6-9 visar fördelningen av fastighetens elförbrukning mellan höglasttid och övrig tid. Då 

fastigheten i regel är obemannad under övrig tid är det av stort intresse att undersöka varför mer än 

hälften av elförbrukningen upptas under den tiden. Beräknad elförbrukning för 2015 anses vara 

betydligt högre än det faktiskt möjliga med det styrsystem man har idag.  [9]  

 

6.5.2 OVK 

Nedan följer ett kort utdrag ur senast utförd OVK: 

 

Anmärkning Utfall 

VAV-system tilluft kontor plan 12 Lågt flöde 

VAV-system tilluft kontor plan 11 Högt flöde 

VAV-system plan 11 Obalans 

  

Figur 6-10 är ett sammanfattande utdrag som tyder på obalans i luftflöden. Även tidigare utförda 

OVK indikerar på att det sedan ventilationssystemets driftstart har funnits problem med VAV-

spjäll.[29] De har visat fel information vid driftavvikelser och inte fungerat som projekterat   

Vid intervjun av Hans Zetterholm kunde konstateras att kontrollen visar på en fastighet med stora 

åtgärdsbehov. Många anmärkningar handlar om att styrningen av VAV bör ses över då flödena 

varierar från mycket höga till mycket låga och man ser byggnadens brister avseende projekterad 

ventilationsfunktion. En optimering till det projekterade skulle direkt generera till minskad 

energianvändning.  

Figur 6-9. Utdrag från elfakturor 

Figur 6-10. Utdrag från OVK  
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6.5.3 Energiförbrukning avseende värme/kyla 

Förbrukning av värme respektive kyla januari 2011- mars 2015 kan ses enligt nedan: 

 

 

I figur 6-11 kan avläsas att under november och december 2014 har förbrukning av fjärrvärme ökat 

med 133 % respektive 46 % jämfört med föregående år. Med tanke på att man 2014 haft en 

jämförelsevis mild vinter kan inte kyla utvändigt varit problemet. Man har heller inte gjort betydande 

förändringar i fastigheten som skulle kunnat bidra till denna ökning. Fortsättningsvis under 2015 har 

fjärrvärmen i byggnaden en tendens att öka.  

 

 

 

  

I figur 6-12 kan avläsas att under november och december 2014 har förbrukning av kyla ökat med   

155 % respektive 54 % jämfört med föregående år. Då man in fastigheten inte gjort betydande 

förändringar kan man inte uttrycka sig om vad det är som bidragit till denna signifikanta ökning. 

Fortsättningsvis under 2015 ser man en betydande ökning av kylförbrukningen i jämförelse med 

föregående år. 

Figur 6-11. Förbrukning av fjärrvärme 2011-2015 

Figur 6-12. Förbrukning av fjärrkyla 2011-2015 
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7 Analys   

Insamlade data presenteras och analyseras med utgångspunkt ifrån den preciserade uppgiften.  

Oberoende om klimatstyrningen regleras manuellt eller digitalt är ändamålet att uppnå det främsta 

inneklimatet, den lägsta energiförbrukningen och den högsta användarvänligheten, se figur 7-1. 

Aspekterna avgör sammantaget den brukbarhet som erhålls av funktionen vilket genomgående är 

utgångspunkten i analysen. 

 
Figur 7-1. Brukbarhet 

 

7.1 Vistelsezoner 

Utifrån den teknik som presenterats i avsnitt 6.2 för respektive vistelsezon, presenteras en analys av 

dem samma. Överslagsberäkningar är enbart till för att relatera belysningen förbrukning till den 

totala förbrukningen i avsnitt 7.2. 

 

7.1.1 Kontorsytor 

Arbetsplatserna är den vistelsezon brukarna under längst tid vistas och därmed den plats som främst 

påverkar arbetsmiljön. Komfortmässigt finns problematiken med temperaturer och takbelysning.  

Komforttemperaturen vid arbetsplatserna har inrapporterade avvikelser både 

avseende för högt och för lågt värde. [27] 

      
Kostnad 107 310 kr 
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Arbetsplatsernas självreglage projekterades för att öka den termiska komforten men riskerar att 

bidra direkt kontraproduktivt. Även i de bästa av inomhusklimat uppger dryga 5 % ett missnöje över 

komforttempraturen och ett självreglage skulle kunna reglera de individbaserade upplevelse 

skiljaktigheterna. I de öppna kontorslanskapen resulterar flödesvariationerna dock till en ökad 

turbulensintensitet som ökar dragupplevelsen. Utöver diskomforten bidrar individuell styrningen till 

en ökad kostnad för värme, kyla och fläktdrift. [30] 

Brukarna ska ha informerats om att justera självreglagen men gör det ändå. [26] Det är fullt möjligt 

att koppla bort funktionen från systemet, vilket borde ses över. Driften av fläktar är energikrävande 

och kan vara en del av problematiken med den höga elförbrukningen. [14] 

Fastigheten har inbyggd teknik för att reglera de termiska komfortproblem som kan uppkomma, inte 

minst med en fasad helt i glas. De varma glasen ska motverka kallras och bortsett tankeboxarna är 

det den södra sidan som har funktionen, på grund av lutningen. Vid intervjuer av fastighetsförvaltare 

och fastighetsskötare har det framkommit en kunskapsbrist avseende var tekniken finns och varför. 

Man har inte heller haft kännedom om så kallade elvärmda kanalvärmare som enligt handlingarna 

ska jämna ut temperaturskillnader mellan de södra och norra delarna av byggnaden.  

Risken med att inte veta vad man har för funktioner inbyggda i fastigheten är att man inte vet vad 

som eventuellt kan ha havererat. Man bör vara observant på om klimatetproblematik förändras över 

tid då en ökning rapporeringar från brukarna kan bero av åldrad inbyggd, osynlig teknik.  

Takbelysningen är problematisk eftersom den är kopplad i zoner vars funktion 

stundom avviker det normala. Flera arbetsplatser drabbas när en zon slocknar och 

avvikelsen blir väldigt påtaglig eftersom man inte manuellt kan återställa den 

nödvändiga ljusstyrkan. 

En takbelysning om 500 LUX ska vara fullt tillräcklig för en kontorsmiljö. För att spara energi dämpas 

belysning ner efter dagsljusinsläpp vilket lett till att takarmaturerna måste kompletteras med 

bordslampor. Det vore intressant att mäta ljusstyrkan som erhålls och vidare utreda om 

dagssensorerna är för känsliga eller om inställningar av markiser kan justeras.  

Ett alternativ är så kallad punktbelysning som dimrar upp när personen faktiskt kommer till sin 

arbetsplats. En punktbelysningskonstruktion hade minskat den planmässiga flexibiliteten men 

samtidigt eliminerat slöserier efter större användasanpassning [31]. I övervägningen kan beaktas att 

möbleringen inte förändrats sedan 2003 [32] samt att många arbetsplatser är tomma under dagtid 

när personalen befinner sig på möten och liknande. [3] 

Brukbarhetsmässigt är det största problemet att man inte kan styra belysningen 

manuellt. Earth Hour är ett konkret exempel på tillfälle när användningen av 

fastigheten frångår normalläget och förprogrammerade inställningar inte lämpar sig. 

Enligt projektören går det att installera funktioner som stänger av belysningen helt via en så kallad 

luciaknapp. Istället för flera timmars arbete vid varje tillfälle hade man kunnat investera några 

konsulttimmar på att ordna lösningen. Här ser vi åter problematiken med att man inte vet vilka 
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funktioner och möjligheter som finns med systemet eller hur man uppnår dem. 

 Energiförbrukningen för den specifika vistelsezonen har begränsats till belysningen. 

Beräkningarna i figur 7-2 visar den totala energikostnaden för takbelysningen idag. Installerad effekt 

multipliceras med drifttid och drifttiden för ”full styrka” divideras i sammanslagningen med 2 

eftersom dagsljusstyrd ljusreglering kan spara minst 50 % av energiförbrukningen jämfört med om 

belysningen skulle lysa med full styrka. [33] 

 

 

  Antal 
Antal 
rum W/st Total effekt 

Brinntid full 
styrka 

Antal 
dygn 

Brinntid 
10 % Antal dygn kWh 

Lysrör 2 000 1 35 70 000 11,5 225 12,5 365 122 500 

Bords- 800 1 18 14 400 6,0 225 
  

19 440 

lampor 
  

  
    

0 

        
Summa 141 940 

        
Pris/kWh 1,25 

        
Kostnad 177 425 

Figur 7-2. Total förbrukning, nuvarande takbelysning 

 

Om kontorsytorna skulle bestå av LED-belysning skulle förbrukningen se ut enligt figur 7-3. 

 

  Antal 
Antal 
rum W/st Total effekt 

Brinntid full 
styrka 

Antal 
dygn 

Brinntid 
10 % Antal dygn kWh 

Lysrör 2 000 1 11 22 000 11,5 225 12,5 365 38 500 

Bords- 800 1 11 8 800 6,0 225 
  

11 880 

lampor 
  

  
    

0 

        
Summa 50 380 

        
Pris/kWh 1 

        
Kostnad 62 975 

Figur 7-3. Total förbrukning, LED-belysning arbetsplats 

Genom att byta till LED skulle man spara 114 450 kronor per år. Varje armatur i det avancerade 

systemet kostar dryga 1500 kr att byta medan bordslamporna som inte är kopplade till systemet 

kostar 50 kr.[14] Med en investeringskostnad på dryga 3 miljoner blir återbetalningstiden 27 år.  

7.1.2 Kokonger 

Vistelsezonen brukas dagligen för möten och står för majoriteten inrapporterade 

temperaturavvikelser. [26]   

Det största komfortproblemet i kokongerna är värmen. Det är inte ovanligt att 

rumstemperaturen uppgår till 26 grader och därmed minskar arbetskapaciteten 
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betydligt, se avsnitt 5.3 

I tabellen som presenterades tidigare i figur 6-7 kan man se att de manuellt injusterade börvärdena 

kan gå ner emot 12°C. Samtidigt ser man att oberoende börvärde ligger de faktiska värdena på en 

likartad nivå. I kokongerna finns ett instruktionsblad om att nedkylningen av rummet inte sker 

snabbare vid reglering till en längre temperatur utan snarare får konsekvenser på komfort för de som 

senare skall bruka vistelsezonen. Vid egna observationer har obemannade kokongermed stängd dörr 

haft ett faktiskt värde på ner emot 17°C, vilket tyder på att de som brukat rummet tidigare sänkt 

temperaturen så att kylan lämnats påslagen.   

Den avancerade tekniken med VAV-spjäll uppnår inte sitt syfte. För att minska värmeökningen kan 

man minska gratisvärmen och korrigera VVS-funktionen. [9] 

VAV-spjällen ska öppnas när närvarodetektorn indikerar, eller ytterligare med manuell styrning. Det 

sker en ventilationsforcering som ska syresätta rummet i erhållen nivå. Genom en god luftomsättning 

kommer viss varm luft att transporteras ut men då man inte gör några mätningar i respektive zon 

föreligger oklarheter om luftomsättningen är tillräckligt stor. 

Eftersom gratisvärmen till stor del beror av de människor som vistas i utrymmet finns möjlighet att 

det alltid kommer vara nödvändigt med kylsättning. För att undgå att kylan inte slås på förrän man 

passerat önskad maxtemperatur kan man programmera så att viss kyla autonomt sätts på utefter 

rumsgivarens indikation. [10] 

Den manuella styrningen i kokongerna sker via fjärrkontroller som ibland kommer bort 

eller slutar fungera [3]. I en av kokongerna har man bytt ut fjärrkontrollen mot en 

väggfast knappsats. Åtgärden kostade sammanlagt 7000 kronor vilket innebär en 

totalkostnad på 175 000 kronor om denna åtgärd skulle utföras i samtliga 25 

kokonger[14]. Korrigeringen kommer vara nödvändig allt eftersom den tekniska 

livslängden hos Lon-kontrollerna går ut men den kommer inte förändra inställningar 

och funktionalitetet i vistelsezonerna. Det föreligger stor anledning att utreda 

brukbarheten av styrningen för att korrigera inställningar i samband med att respektive 

kokong inom sinom tid får en ny reglerpanel. 

Ett problem med att kylan är beroende av den manuella styrningen är att man som människa inte 

märker när temperaturen börja öka. Befinner man sig i vistelsezonen under uppgången kommer man 

först notera diskomforten när den gått över riktvärdena för komforttemperaturer. 

Det största problemet i energisynpunkt i kokongerna är det faktum att de dagligen 

måste kylas, även vintertid. Då man börjar uppleva att luften blir varm och kvalmig tar 

man möjligtvis en rast och sätter på kylan samtidigt som man öppnar dörren. Kylan går 

då rakt ut i artilleriet istället för att lokalt kyla den koncentrerade temperaturökningen.  

Dörrar förblir också öppna eftersom det är svårt att se om någon befinner sig i kokongen. En 

installation av närvarolampa utanför dörren som indikerar om vistelsezonen är bemannad eller inte 

skulle lösa problematiken. Förutom att kylan går ut i artilleriet innebär en öppen dörr en kontinuerlig 
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onödig tändning av belysningen. Det beror på att placeringen av närvarodetektorerna inte är den 

optimala.   

Det är möjligt att flytta rörelsedetektorn men man har valt att inte göra det eftersom det innebär mer 

jobb än i en traditionell fastighet igenom programmeringen som tillkommer [14].  Om man monterar 

dörrstängare och närvarolampor slipper man öppna dörrar där eftergångstiden om 30 minuter 

genererar stort slöseri av energi varje gång någon passerar korridoren.  

Antalet personer som vistas i kokongerna varierar mellan två och elva. Om man räknar med elva 

personer, som är det mest kritiska förhållandet, resulterar det enligt figur 7-4 i en gratisvärme på 1,53 

kW som delvis kyls ner och delvis ventileras ut i det öppna artilleriet.  

  Antal/rum 
Antal 
rum W/källa 

Total 
effekt Gratisvärme 

 Lysrör 6 1 28 168 134 
 Spotlights 8 1 35 280 224 
 Personer 11 1 100 1 100 1 100 

 Datorer 3 1 30 90 72 
 

     
1,53 kW 

Figur 7-4. Nuvarande gratisvärme, kokong 

Ett utbyte till LED-belysning ger 0,23 kW mindre gratisvärme i timmen enligt figur 7-5. Det innebär i 

teorin att rummet värms 15 % mindre. Vidare kan man konstatera att personnärvaron är den 

absolut mest värmeavgivande källan i vistelsezonen. 

 

  Antal/rum 
Antal 
rum W/källa 

Total 
effekt Gratisvärme 

 Lysrör 6 1 11 66 53 
 Spotlights 8 1 11 88 70 
 Personer 11 1 100 1 100 1 100 

 Datorer 3 1 30 90 72 
 

     
1,30 kW 

Figur 7-5. Gratisvärme med LED, kokong 

 

I figur 7-6 följer beräkning på den totala förbrukningen energi som belysningen i kokongerna har 

årligen. 

  Antal/rum 
Antal 
rum W/ljuskälla 

Total 
effekt 

Brinntid 
full styrka 

Antal 
dygn 

 
kWh 

 Lysrör 6 25 28 4 200 6,0 225 
 

5 670 
 Spotlights 8 25 35 7 000 6,0 225 

 
9 450 

 

    
0 

   
0 

 

       
Summa 15 120 kWh 

       
Pris/kWh 1,25 kr 

       
Kostnad 18 900 kr 

Figur 7-6. Nuvarande total belysningsförbrukning, kokong 



 

32 

 

7.1.3 Tankeboxar 

Vistelsezonerna har trots sin småskaliga volym mer inbyggd teknik än en vanlig villa. [14] 

Komfortproblematiken när man sitter direkt intill en stor glasyta blir såväl 

värmestrålning som kallras. Svenska Boverket avser mena att vistelsezoner sträcker 

sig fram till en meter från en yttervägg. De varma glasen har här varit en förutsättning 

för en godtagbar komfort intill fasadmaterialet. Det innebär att kännedomen om dess 

funktion aldrig får förbigås. Värmeinstrålningen regleras med solskydd som både har 

autonom och manuell styrning. 

Den manuella styrningen kan påverka temperatur, belysning, solskydd och ventilationsforcering. I 

enhet med brukarnas mönster vid kokongerna resulterar överhettningen ofta i att tankeboxarna 

lämnas med påslagen kyl och öppen dörr. Förhastat kan man missta situationen låst till 

sommarmånaderna men vinstersolens strålar är fullt erhållen att överhetta vistelsezonen och med 

utströmmande kyla till kontorslandskapen ökar värmeförbrukningen. 

En möjlig förbättringsåtgärd kan tänkas vara att kylfläkten självmant startar vid specifik temperatur 

samt att den innehar en begränsad eftergångstid.  För att kunna utföra en seriös bedömning av hur 

mycket kyla som går åt i onödan behöver man installera mätare av kyla och flöde till respektive 

utrymme.  

Tankeboxarna ligger utmed fasaden och är likt arbetsplatserna påslagna dygnet runt med 10 % 

ljusstyrka på natten. Figur 7-7 visar kostnaden för belysning i tankeboxar årligen. 

 

  Antal 
Antal 
rum W/st 

Total 
effekt 

Brinntid 
full styrka 

Antal 
dygn 

Brinntid 
10 % 

Antal 
dygn kWh 

 Spotlights 2 44 50 4 400 6,0 225 12,5 365 7 948 
 Lampa 1 44 20 880 6,0 225 12,5 365 5 203 
 

    
  

    
0 

 

        
Summa 13 151 kWh 

        
Pris/kWh 1,25 kr 

        
Kostnad 16 438 kr 

Figur 7-7. Nuvarande total belysningsförbrukning, tankebox 
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7.1.4 Samtalsrum 

Vid kontorsplanen, oregelbundet placerade finns samtalsrum i olika storlekar och med olika 

funktioner. De mindre av dessa rum har tidigare varit rökrum och består bara av två stolar och ett 

bord.  

Det finns även samtalsrum för sex personer. Funktionen i dessa rum skiljer sig trots att de planmässigt 

är identiska. Det beror på att man projekterat en del av dem som grupprum och andra som kontor. De 

som är tänka om kontor har bara en kylbaffel medan de som är projekterade som grupprum har två 

kylbafflar och ett tilluftsdon.  

Trots de identiska planlösningarna har rummen olika luftbehandlingsfunktioner. I vissa rum finns 

endast ett kylreglage medan man i andra kan tillgå reglage för både ventilationsforcering, värme och 

kyla. De olika funktionerna tycks förklaras genom att de projekterats för olika användningar.  Idag är 

bägge samtalsrum men från början var de tilluftsbelagda rummen tänkta som kontor. [25] 

 

7.1.5 Gångbryggor 

Belysningen i gångarna är mer arkitektonisk än funktionell. Den årliga driftkostnaden ligger på 80 483 

kronor, se figur 7-8. 

Det mest obehövliga avseende belysning är att den har en konstant ljusstyrka dygnet runt men ändå 

är uppkopplad till systemet. Det innebär att man måste köpa armaturer som är kompatibla med 

systemet men utan att faktiskt regleras. Nattstyrning av belysning i gångarna bör vara ett alternativ.  

 

  Antal/rum 
Antal 
rum W/ljuskälla Total effekt 

Brinntid full 
styrka 

Antal 
dygn Antal dygn kWh 

 Lysrör 350 1 21 7 350 24,0 365 
 

64 386 
 

    
  

   
0 

 

    
  

   
0 

 

       
Summa 64 386 kWh 

       
Pris/kWh 1,25 kr 

       
Kostnad 80 483 kr 

Figur 7-8. Total nuvarande belysningsförbrukning, gångbryggor 
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7.2 Energiförbrukning 

Avsnitt 7.1 resulterar i att belysningen på kontorsplanen har en årlig förbrukning på dryga 240 000 

kWh. I relation till byggnadens totala förbrukning ser man att det är ytterst orimligt att i första hand 

se belysningen som den främsta orsaken till att man har så höga driftskostnader.  

Förvaltarna tittar främst på möjligheten att minska energiförbrukningen hos belysningen [3]. Den 

totala energiförbrukningen ligger på dryga 4 miljoner kWh/år. Belysning i kontor utgör dryga 10 % av 

den totala elförbrukningen och det finns därför goda möjligheter att hitta större besparingar hos 

andra huvudkomponenter.  

Besparingspotentialen kan kategorieras mellan belysning och VVS. Energi- och miljötekniska 

föreningen menar att ungefär 80 % av energieffektiviseringsåtgärderna hänger samman med VVS-

installationer. Energiprestandan totalt sätt i fastigheten ligger över de referensvärden som man 

tillhandahåller via energideklaratioenen. Vid intervju med den certifierade energiexperten Hans 

Zetterholm har det framkommit en bedömning om att man kan minska energiförbrukningen upp 

emot 20 %.  Den totala elförbrukningen, som står för två tredjedelar av den totala 

energiförbrukningen, är jämförelsevis med liknande byggnader avvikande hög. 

Poängen med en avancerad klimatstyrning är att man ska kunna energioptimera 

huvudkomponenterna och det är därför rimligt att landa som högst på referensvärdet för liknande 

byggnader. Besparingspotentialet om 650 000 kWh/år för bara kontorsytorna, skulle i pengar 

innebära en möjlig årlig besparing på dryga 800 000 kr. [9] 

En anledning till att man primärt tenderar beakta belysningen är att dess avvikelser är 

väldigt synliga. Belysningens energiförbrukning beror av effektbehovet hos respektive 

armatur samt drifttiden. Eftersom återbetalningstiden för lysrörsutbytena enligt 

avsnitt 7.1 är dryga 27 år är incitamentet till den sortens ingrepp småskaligt. Istället 

för att enbart fokusera på effektstyrkan hos lysrören borde man se över drifttider, 

behovsstyrning samt kommunikationen till reglersystemet.  

En anledning till att belysningen är påslagen till någon styrka dygnet runt är att huset projekterats 

som ett dygnet-runt hus [8,23].  Om kontorsbelysningen skulle slockna hela skulle det upplevas 

mindre tilltalande för de anställda som vistas i huset utöver arbetstid, även om den zon de befann sig 

i var aktiverad. Då fastigheten ligger i anslutning till en vältrafikerad väg samt tvärbanan finns det ett 

marknadsvärdessyfte i en inbjudande presentation sena kvällar. Idag används inte större delar av 

fastigheten utöver arbetstid. Det finns en möjlighet att enbart låta zoner mot vägen vara upplysta.  

Enligt samtliga utförda obligatoriska ventilationskontroller finns låga flöden i flera 

vistelsezoner. Det föreligger särskilt stort behov att man har en god ventilation 

eftersom det inte finns några öppningsbara fönster. Om låga flöden berodde på låg 

fläkteffekt kan inte ventilationen vara en del av problemet bakom den höga 

elförbrukningen. En sådan slutsats förutsätter dock att det inte finns läckage i 

kanalsystemen. [9] 
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Det föreligger anmärkningsvärd kvalitetsskillnad på de olika OVK protokollen. De tidigare protokollen 

innehåller utförligare förbättringsförslag och beskriver på ett pedagogiskt sätt problematiken i olika 

vistelsezoner. Den senast utförda OVK:n innehåller i stort sätt enbart uppmätta värden utan konkreta 

kopplingar till funktionalitet och möjlighet av reglerstyrning. Det finns ingen övrig dokumentation 

som påvisar om de åtgärdsförslag som tidigare framlagts genomförts eller vidare utretts. Eftersom 

fastigheten bytt förvaltare hade ett protokoll av senare uppföljning varit användbart. För att bryta 

mönstret av kontinuerliga anmärkningar avseende VAV-styrningen bör man vid nästa OVK anlita en 

certifierad kontrollant som utför kontrollen mer likt de gamla genom att framta mer konkreta 

åtgärdsförslag.  

Enligt senaste OVK-utlåtande har byggnaden anmärkningar och brister avseende funktion. Många 

anmärkningar handlar om att styrningen av VAV bör ses över då flödena varierar från mycket höga 

till mycket låga. OVK:n visar på en fastighet som har stora åtgärdsbehov. [9,29] 

I en förstudie från 2012 [34] har man beskrivit att VAV-spjällen är funktonslösa samt att konstanta 

flöden råder. Intervjuer, OVK och information från driftdatorer tyder på att så inte är fallet. Det vore 

däremot intressant att utreda vad förstudien baserades på och om det föreligger zoner med enbart 

konstant flöde eventuellt på grund av funktionsbegränsningar hos en föråldrad pump. 

Vid observationer har skribenterna noterat att manuell ventilationsforcering ofta lämnats påslagen. 

Man kan antingen sätta en relativt kort eftergångstid på funktionen eller motverka att den manuella 

styrningen behövs genom att säkra tillräckliga flöden.  

På samma sätt som driftlarm kan indikera på höga temperaturer eller överskriden koldioxidhalt kan 

driftlarm även kopplas till min- och maxförbrukning av energi. En sådan inställning gör det enkelt att 

upptäcka om det uppstått problem med någon pump eller rörskarv, innan det påtagligt påverkat 

inomhusklimatet.  

När man studerar förbrukningen av fjärrvärme och fjärrkyla ser man att det förbrukas 

relativt mycket kyla även under vintermånaderna. Om man analyserar november 2014 

kan man se ligger kvoten mellan kyla/värme på 20 % samtidigt som andra 

kommersiella fastigheter klarar sig i princip utan kyla vinter. [9] 

Det är problematiskt att behöva köpa kyla under vintermånaderna. Om man har en 

systemuppbyggnad som kräver kyla kan man använda så kallad gratiskyla genom att via fläktar på 

taket ta in kall luft på egen hand istället för att bekosta fjärrkyla. Enligt boverket bör dock behovet av 

komfortkyla minimeras. En hög förbrukning av kyla innebär en högre förbrukning värme vilket i sin 

tur leder till högre effekttoppar. Abonnemangskostnaderna är kopplade till effekttopparna vilket ger 

besparingspotential utöver förbrukningen.  
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7.3 Reglersystemets brukbarhet 

Den höga teknikgraden medför stora möjligheter tillika risker i både Arken och andra fastigheter som 

tillämpar avancerad fastighetsautomation. Analysen av systemet strävar till att kartlägga generella 

förhållanden samt framtida utmaningar relaterade till Arken. 

Olika avancerade styrsystem har under kort tid utvecklats till att kunna erbjuda 

intelligenta hus med autonom klimatstyrning. Aktörer bör se allvaret i att LON-

nätverket redan slutat tillverkats och erforderlig kunskap är svår att nå. Även om KNX-

systemen har en aktuell uppgång finns inga garantier på att tekniken etablerar sig 

långsiktigt på marknaden. Innan man investerar i ett påkostat system bör en 

omfattande riskanalys uppföras. 

De moderna fastighetssystemen marknadsförs ofta utifrån vinsten hos framtida årliga driftnetton. 

För att lösningarna skall vara såväl ekonomiskt som ekologiskt försvarbara behöver driftnettona dock 

sättas i relation till den korta tekniska livslängden. Även om ett system skulle etablera sig på 

marknaden har dagens digitaliserade komponenter generellt sätt kort livslängd jämte traditionella 

fastighetsprodukter. En fastighet skall enligt BBR projekteras för att vara i bruk minst 50 år snarare än 

datorer och mobiltelefoner där man tillåter betydligt kortare intervall som köpare.   

En påtaglig investeringskostnad vart tionde år ställer höga krav på den årliga ekonomiska 

besparingen som automatiseringen bör erbjuda genom minskade driftkostnader. Varje 

återkommande ombyggnation av installationslösningen är negativ i miljösynpunkt avseende 

framtagningen av nytt material, leveranser och den energikrävande produktionen. 

Energioptimeringen måste därför vara tillräckligt effektiv under bruksåren för att försvara den 

miljömässiga förlusten vid respektive ombyggnation. 

När man låser upp sig till en särskild produkttyp eller leverantör skapas en sårbarhet inför framtiden. 

Eftersom flera komponenter samt huvuddatorn för belysningen i Arken har slutat tillverkas, kan man 

inte i enhet med BBR enkelt byta ut installationsdelar med kortare livslängd än fastighetens avsedda 

brukstid.  

Det har stundom varit svårt att förstå hur systemet i Arken fungerar, inte minst då 

olika intervjupersoner lämnat motsägande besked. Arbetet lyckades exempelvis aldrig 

konstatera var de elvärmda kanalvärmarna finns eller hur deras funktion kan styras. 

Den bristande kunskapen medför problematik i förvaltningsskedet och går emot BBR:s 

föreskrifter om att underhåll, drift och uppföljning skall kunna ske utan större 

svårighet. Problematiken riskerar att öka förvaltningskostnaderna och hämma en 

betryggande funktionsduglighet. 

Lysrör behöver regelbundet bytas ut och under det senaste året har man installera DALI-baserade 

komponenter istället för DSI som finns i fastigheten. Installationen kräver längre arbetstid eftersom 

man behöver tillsätta en signalomvandlare men det öppnar upp för möjligheten att i framtiden 

enbart ha DALI-baserade komponenter som för tillfället innehar hundratals leverantörer snarare än 
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en enstaka som hos DSI. [14] Om man väljer att fortsätta ha en avancerad styrning på belysningen är 

det en klok investering men då inget taget beslut finns kan det ses som något av en onödig kostnad. 

Exemplet om garagebelysningen i avsnitt 6.4 påvisar den flexibilitet som finns att tillgå 

i den avancerade styrningen, som man går miste om på grund av kunskapsbrister. I 

exemplet sparade man massa pengar på att reglera inställningarna i det nuvarande 

systemet istället för att installera ny teknik.  

Vid kontakt med belysningsprojektören har det framkommit att det finns stort utvecklingspotential i 

såväl klimatstyrningen som utförda loggar. Generellt sätt är det betydligt mer kostnadseffektivt att 

programmera om funktioner än att byta ut fysiska beståndsdelar. Det föreligger ett betydande 

kapacitetslöseri i att intervjuer tyder på att systemet innehåller en enorm informationsmassa som 

aldrig utnyttjas. För att kunna utnyttja systemets kapacitet till fullo krävs därför att förvaltarna blir 

införstådda i de möjligheter som Arkens teknik har. Ur ett ekonomiskt perspektiv bör en kontinuerlig 

uppföljning och analys av loggar för såväl klimatvärden som förbrukningar genomföras. 

Serviceingenjören som hyrs in har en bättre kännedom om systemet än förvaltarna själva. Han kan ta 

fram vissa loggar och i enhet med det sista exemplet i avsnitt 6.4 är hans spetskompetens ovärderlig 

för styrningen av fastigheten. Med en utveckling där fastighetskännedom förflyttas från ägare och 

förvaltare till leverantörernas servicetjänster blir ansvarsfördelningen allt viktigare. 

En anledning till att det förekommer kunskapsbrister och skilda uppfattningar om 

fastighetsautomationen är det avancerade språket fyllt av tekniska begrepp. Systemtillverkare och 

leverantörer skulle tjäna på att använda sig av vardagligare termer som möjliggör en bättre förståelse 

för samtliga intressenter. Den explorativa utvecklingen av reglersystemen har resulterat i ett 

datoriserat språkbruk och en mångfald synonymer som försvårar kommunikationen mellan parterna. 

Under åren har förvaltare försökt förbättra fastighetens energiprestanda genom att installera 

solceller, påbörjat ett utbyte av armaturer och tillsatt en förstudie för bergvärme. För att förbättra 

fastighetsautomationen har bl.a. KNX beprövats på ett antal zoner och enstaka fjärrkontroller har 

ersatts med tryckknappar [14].  För varje ny teknik man installerar blir det mer komplicerat att förstå 

helheten hos klimatstyrningen. Istället för att experimentera sig fram borde man tillsätta en 

omfattande energikartläggning och samla den personbundna systemkunskapen i en strukturerad 

dokumentation. 

Vid samtal med marknadsaktörer har framkommit att automationen i respektive fastighet är så pass 

unik att en utförlig energi- och funktionskartläggning är direkt avgörande för en bedömning av 

omfattningen av en systemombyggnad.  
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8 Slutsatser 

LON-systemet installerades i samband med att fastigheten uppfördes 2003. Avvikelser på VAV-spjäll 

redan under den första OVK:n antyder på att den avancerade lösningen redan från start hade sina 

brister. Problematik med styrningen återkommer kontinuerligt i dokumentationen och förvaltarna 

har lösningsexperimenterat utan större framgång. 

En installation av avancerad fastighetsautomation är en påkostad investering som strävar efter att 

skapa ett förstklassigt inomhusklimat, gynnsam energioptimering och hög användarvänlighet. I 

dagsläget kan man konstatera att inget av områdena fungerar önskvärt. Inomhusklimatet brister i 

den termiska komforten och svåråtgärdade belysningsavvikelser. Energioptimala förhållanden råder 

inte då fastigheten har en jämförbart hög förbrukning av både fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet. 

Den höga tekniknivån har bekostat användarvänligheten och skapat ett behov av inhyrd 

spetskompetens för såväl drift som underhåll. 

Då belysningens huvuddator inte tillverkas längre är det viktigare att utreda vad man skall ersätta 

den med efter utgången teknisk livslängd, än att byta ut lysrör till LED. Beräkningar tyder dessutom 

på att VVS-samordningen och styrinställningar i fastigheten besitter större besparingspotential än 

belysningen. 

Resultatet tyder på att det finns goda möjligheter att förbättra Arkens energiprestanda och göra 

ytterligare besparingar avseende drift- och underhållskostnader. Man behöver utföra en 

energikartläggning och en samlad dokumentation av den decentraliserade fastighetskännedomen för 

att marknadsaktörer skall kunna bedöma anbud för en systemombyggnad.  

Under arbetet har det varit påfallande att kännedom om fastighetens egenskaper och inbyggda 

teknik varit uppdelad mellan individer såväl inom som utanför förvaltningsföretaget. Det 

komplicerade språket har försvårat kommunikationen mellan parterna och bidragit till att man inte 

kan utnyttja systemets kapacitet till fullo. Teknikerna fokuserar på att undvika larmerande 

driftavvikelser men byggtekniska förvaltare får inte del av den totala kännedom som krävs för 

gynnsamma energioptimeringsåtgärder.  

Trots att fastigheten uppfördes med utgång från en långsiktig ägandeform är det förvaltningen som 

tenderar bristfällig. Med en samhällstrend som indikerar på intensivare fastighetstransaktioner 

kommer köpare behöva beakta den tillämpningsbara dokumentation och underhållsförutsättning 

som tillhandahålls för en gynnsam förvaltning. 

Avancerad fastighetsautomation har teoretiskt sett ultimata förutsättningar att reglera 

inomhusklimatet kvalitativt och kostnadseffektivt. Användarvänligheten under 

förvaltningen kräver dock att den tekniska nivån speglar kunskapen hos operatörer 

snarare än projekterande experter. Även om systemet skall vara autonomt för 

brukarna kommer drifttekniker alltid ha ett behov av att tyda och reglera 

inställningarna.  
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En automationsnivå måste läggas på den nivå som ger högsta brukbarhet av klimatstyrningen. 

Funktionen bör i första hand utgå från brukarnas behov. Den autonoma nivån och 

övervakningsgraden står i relation till investeringskostnader samt risker vid haverier. Genom att 

frikoppla huvudkomponenter från centraliseringen minskar följderna vid driftavvikelser.  

Den exemplifierade fastigheten påvisar nya villkor för förvaltningen vid avancerad 

fastighetsautomation. Den totala driften kräver en tvärvetenskaplig kunskap som få förvaltare 

besitter. Den negativa tillverknings- och kunskapsutvecklingen på marknaden har försatt 

fastighetsägare i en sårbar situation. När man installerade LON marknadsfördes den med samma 

framtidsutsikt som KNX gör idag. Investerare måste beakta de risker som följer när allt för 

progressiva lösningar ersätter beprövad byggteknik. För att riskeliminera följderna av 

specialkomponenternas kortfristiga livslängd bör krav på tillverkningsgarantier ställas i 

upphandlingsskedet. 

Fastighetsägare beakta den risk som följer när det är tillverkarföretagen som tillhandahåller 

konsulteringen. Beroendesituationen skapar ett läge där det är samma intressent som säljer reserv- 

och förbrukningskomponenter som bedömer inköpsbehovet. Om decentraliseringen av 

systemkännedom fortskrider kan utvecklingen leda till att leverantörsföretagen bör ta över ansvaret 

för den tekniska förvaltningen. För att systemets kortfristiga livslängd om 15 år ska vara ekonomiskt 

försvarbart behöver det sättas i relation till de kostnadsbesparingar som energioptimering och en 

användarvänlig drift kan erhålla. 
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10 Figurförteckning 
 

Figur 1-1. Planlösning, Arken 

Källa: ritad av Seherzada Selimovic i CAD, schematiskt färglagd i Photoshop av Frida Esselin 

 

Figur 2-1. Disponering plan 9, Arken 

Källa: ritad av Seherzada Selimovic i CAD, schematiskt färglagd i Photoshop av Frida Esselin 

 

Figur 2-2. Arbetsplatser plan 9, Arken 

Källa: ritad av Seherzada Selimovic i CAD, schematiskt färglagd i Photoshop av Frida Esselin 

 

Figur 2-3. Kokonger plan 9, Arken 

Källa: ritad av Seherzada Selimovic i CAD, schematiskt färglagd i Photoshop av Frida Esselin 

 

Figur 2-4. Tankeboxar plan 9, Arken 

Källa: ritad av Seherzada Selimovic i CAD, schematiskt färglagd i Photoshop av Frida Esselin 

 

Figur 2.5. Samtalsrum plan 9, Arken 

Källa: ritad av Seherzada Selimovic i CAD, schematiskt färglagd i Photoshop av Frida Esselin 

 

Figur 6-1. Gångbrygga 

Fotat av: Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 6-2. Kokonger 

Fotat av: Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 6-3. Kokong 

Fotat av: Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 6-4. Tankebox 

Fotat av: Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 6-5. Styrpanel i tankebok 

Fotat av: Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 6-6. Kommunikation 

Källa: ritad i Photoshop av Frida Esselin 

 

Figur 6-7. Temploggar, Arken, 21/5 -15 kl. 9.42 

Källa: driftdator plan 1, sammanställd av Seherzada Selimovic och Frida Esselin 
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Figur 6-8. Utdrag från energideklaration 

Källa: [28] sammanställd av Seherzada Selimovic 

 

Figur 6-9. Utdrag från elfakturor 

Källa: [3] sammanställd av Seherzada Selimovic 

 

Figur 6-10. Utdrag från OVK  

Källa: [29] sammanställd av Seherzada Selimovic 

 

Figur 6-11. Förbrukning av fjärrvärme 2011-2015 

Källa: tillhandahållen av [3] 

 

Figur 6-12. Förbrukning av fjärrkyla 2011-2015 

Källa: tillhandahållen av [3] 

 

Figur 7-1. Brukbarhet 

Källa: framtagen i Photoshop av Frida Esselin 

 

Figur 7-2. Total förbrukning, nuvarande takbelysning 

Källa: beräknat av Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 7-3. Total förbrukning, LED-belysning arbetsplats 

Källa: beräknat av Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 7-4. Nuvarande gratisvärme, kokong 

Källa: beräknat av Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 7-5. Gratisvärme med LED, kokong 

Källa: beräknat av Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 7-6. Nuvarande total belysningsförbrukning, kokong 

Källa: beräknat av Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 7-7. Nuvarande total belysningsförbrukning, tankebox 

Källa: beräknat av Seherzada Selimovic och Frida Esselin 

 

Figur 7-8. Total nuvarande belysningsförbrukning, gångbryggor 

Källa: beräknat av Seherzada Selimovic och Frida Esselin 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Frågor till Fredrik Ramsfeldt, belysningsprojektör Incoord 

 Vad var ditt specifika uppdrag i projekteringen av fastighetsautomationen? 

 Vad händer med styrningen av huvudkomponenter om huvuddatorn slocknar? 

 Måste man befinna sig i byggnaden för att kunna programmera nya funktioner? 

 Finns det loggar på funktionen av belysning i separata vistelsezoner som visar eftergångstider 

och konstantljusreglering? 

 Hur mycket går att justera i systemets rumsgivare för att förbättra klimatupplevelsen? Går 

det att få systemet att förstå att kyla ska stängas av då det inte finns personer närvarande, 

eller att det automatiskt ska värmas mindre då mycket spillvärme alstras?  

 Hur ser du på möjlighet att dra ner på kylan, speciellt vintertid?  

 Hur ser du på risker/möjligheter med systemet som sådant? 

 Hur flexibelt är det att ta bort/lägga till huvudfunktioner i styrningen? 

 Varför var det så komplicerat att släcka ner belysning under Earth Hour? 

 Kan man på något sätt öka brukbarheten hos rörelsedetektorerna så att onödig tändning av 

belysning inte ska ske? 

 Vad skiljer sig när man projekterar idag och vad är nytt på marknaden?  

 Hur påverkar styrningens huvudkomponenter varandra? På vilket sätt är ventilation 

beroende av belysningen?  

Frågor till Johan Anbratt, fastighetsskötare Newsec 

 Vad innebär ditt arbete som fastighetsskötare? 

 Är det något speciellt som brukarna tycker är ett problem just nu, avseende inomhusklimat 

eller användarvänlighet? 

 Vad får man loggar på och hur vanligt är det med driftlarm och var?  

 Vilka driftlarm kan du åtgärda? 

Frågor till Anders Ankarheim, förvaltare Newsec 

 Vilka är de största problemen du som förvaltare märkt av? 

 Mäter man kundnöjdheten via t.ex. nöjd kund-index eller sker all återkoppling via 

hyresgästmöten? 

 Är det något speciellt som brukarna tycker är ett problem just nu, avseende inomhusklimat 

eller användarvänlighet? 

 Förs det loggar över värme/kyla och kan man få tillgång till dessa? 

 Vad för betydande funktioner i systemet har du märkt inte fungerar som de ska? 

 Varför har man varma glas just mot den södra delen av huset och hur fungerar dem?   

  Vad har man för drifts- och underhållskostnader för systemet? 
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Frågor till Mats Runeborg, serviceingenjör Schneider Electrics 

 Vad innebär ditt arbete som serviceingenjör? 

 Måste man befinna sig i byggnaden för att kunna programmera nya funktioner? 

 Vad händer om huvuddatorn slocknar? 

 Finns det loggar på funktionen av belysning i separata vistelsezoner som visar eftergångstider 

och konstantljusreglering? 

 Hur ser du på risker/möjligheter med systemet som sådant? 

 Hur flexibelt är det att flytta på en närvarogivare? 

 Hur flexibelt är det att lägga till eller ta bort funktioner som är inkopplade i systemet? 

 Måste man befinna sig i byggnaden för att kunna programmera nya funktioner? Om inte, hur 

kommer det sig att du är här relativt ofta (ett par gånger i veckan)? 

 Kan man starta om huvuddatorn den eller har den stått påslagen i 13 år? 

 Vad har man för eftergångstid på belysning i olika vistelsezoner?  

 Hur fungerar självreglagen vid de egna arbetsplatserna? 

 Vad kan vilken person styra över? 

 Vad har man för tilluftsflöden och variationer i temperatur i olika vistelsezoner? 

 Varför har man varma glas just mot den södra delen av huset och hur fungerar dem? 

 Frågor till Hans Zetterholm, certifierad energiexpert – Zetagraf  

 Hur har utvecklingen av fastighetsautomation sett ut fram till idag och vad är prognosen 

framåt? 

 Vilken besparingspotential kan tyckas rimlig för denna byggnad, utifrån energideklarationen? 

 Vilka slutsatser kan dras från OVK? 

 Frågor till Bo Lindgren, Ertek 

 Vilken typ av fastighetsautomation projekterar ni? 

 Vilka typer av byggnader har ni projekterat?  

 Hur fungerar just KNX? 

 Vilka fördelar finns det med KNX gentemot LON? 

 Behöver man byta precis alla komponenter i systemet om man vill använda sig av KNX istället 

eller finns det något som kan behållas? 

 Hur mycket kan man i teorin spara om man installerar ett KNX? 

 Gör man någon vinning i att byta ut belysningsstyrningen till DALI eller bör man främst 

fokusera på LED? 

Frågor till Annette Werner, PostNord 

 Hur stor del av arbetstiden brukas de olika vistelsezonerna? 

 Hur upplevs komforten generellt sätt? 


