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Förord 

Energibranschen är i grunden en datadriven bransch där i princip allt utgår från flöden, 
mätning och logiska processer. Samtidigt är all data som genereras i dessa komplexa system 
svårtillgänglig både ur ett pedagogiskt perspektiv och rent tekniskt. Även om mycket data 
samlas in av aktörerna i energisystemet är tekniklösningarna som används relativt slutna med 
en bristande förmåga att möjliggöra att data används till annat än det mest nödvändiga. 
Utilifeed som har initierat och koordinerat detta projekt utvecklar en plattform som 
standardiserar, validerar och korrigerar stora mängder data som samlas in i energisystemet 
för att sedan förädla denna ”tvättade” data till affärskritiska, intresseväckande och 
resursbesparande insikter. Utilifeed bedriver mycket forskning och de flesta projekt vi deltagit 
i har haft en strikt teknisk inriktning ”Hur uppnår man ett önskat resultat genom en teknisk 
lösning”. Utlysningen ”Design för energieffektiv vardag” är ett uppfriskande initiativ från 
Energimyndigheten och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign där vi tillåtits att flytta fokus lite 
från det rent tekniska till funktion, förståelse och hur vi bäst uppnår ett resultat hos en 
slutanvändare. Utmaningar som är angelägna att lägga mycket tid och resurser på när man väl 
har ordning på den data som rätt paketerad har potential att påverka användande och 
beteenden kopplat till energi i en mer hållbar riktning. Med detta vill vi rikta ett stort tack till 
SVID och Energimyndigheten som har delfinansierat detta projekt. Vi vill här också rikta ett 
stort tack till våra projektpartners och medfinansiärer, Borlänge Energi, Jönköping Energi, 
Göteborg Energi, Mölndal Energi, Borås Energi & Miljö and Fortum Oslo Varme, för ett gott 
och engagerat samarbete. Inom koncept och teknikutveckling har vi samarbetat med HiQ i 
Göteborg som genom deras vassa kollegor bidragit med specialistkompetens inom bland 
annat design thinking, interaktionsdesign och projektstyrning, vilket starkt bidragit till vårt 
lyckade projektresultat där även Utilifeeds växande team haft förmånen att ta del av nya 
kunskaper.  
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Sammanfattning 
Fjärrvärme förser mer än hälften av alla svenska hem med värme och varmvatten. Ändå är det 

en förhållandevis okänd uppvärmningsform för allmänheten, vilket till stor del beror på att 

den i flerbostadshus generellt sett ingår i hyran för slutanvändaren. Inom energilandskapet 

kan två starka trender identifieras, den ena är mot ett minskat fossilberoende och den andra 

går mot att köparen och användaren av energi spelar en allt mer aktiv roll i energisystemet 

genom att användaren agerar för att minska sin miljöpåverkan eller tar egna investeringar i 

energilösningar. Fjärrvärmeföretag kan genom ökad digitalisering bli en viktig pådrivare för ett 

smartare energisystem där det blir enkelt och tilltalande för kunden att anpassa sin 

konsumtion och ta de investeringsbeslut som ger största möjliga nytta i det totala 

energisystemet. För att denna vision om den upplysta värmekonsumenten skall kunna bli 

verklighet krävs väldesignade och lättbegripliga digitala gränssnitt som kombineras med 

avancerad underliggande dataanalys och optimeringsberäkningar. Detta projekt har fokuserat 

på att bemöta dessa utmaningar med modern digital teknik och gränssnitt. Projektet har 

drivits av Utilifeed som utvecklar en digital plattform för smart fjärrvärme och som även har 

utfört flera forskningsprojekt inom området. Samarbetspartners har varit HiQ i Göteborg, som 

har bistått både i tjänsteutvecklings- och teknikutvecklingsfasen, samt Borlänge Energi, 

Jönköping Energi, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Borås Energi & Miljö och Fortum Oslo 

Varme. Inom projektet har en fungerande prototyp av ett digitalt gränssnitt som kraftigt 

underlättar energiuppföljning av fjärrvärmekonsumtionen utvecklats. Systemet nyttjar 

Utilifeeds unika maskininlärningsalgoritm EnergyPredict till att i detalj utvärdera hur 

värmekonsumtionen påverkats av olika åtgärder samt den generella förändringen av 

energieffektivitet mellan år oberoende av väderpåverkan. Utöver detta har projektet tagit 

fram ett stort antal designprototyper som illustrerar hur gränssnittet kan vidareutvecklas för 

att sprida insikter om de enskilda byggnadernas påverkan på det övergripande 

energisystemet, samt hur optimering av energianvändning med hjälp av byggnadens 

värmetröghet och beteendeförändringar kan illustreras och följas upp för ökad insikt hos 

fastighetsägare och hyresgäster. De prototyper som utvecklats inom projektet kommer 

vidareutvecklas av Utilifeed och börja testas på ett urval av fastighetsägare och energiföretag 

under hösten 2020 med ambitionen att i samarbete med energiföretag kunna erbjudas 

kommersiellt under 2021. 
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Summary 
District heating supplies more than half of all Swedish homes with heating and hot water. 

Nevertheless, it is a relatively unknown form of heating for the public, which is largely due to 

the fact that in apartment buildings it is generally included in the rent for the end user. In the 

energy landscape, two strong trends can be identified, one is towards a reduced dependence 

on fossil fuels and the other is towards the buyer and user of energy playing an increasingly 

active role in the energy system by the user acting to reduce their environmental impact or 

make their own investments in energy solutions. Through increased digitalization, district 

heating companies can become an important driving force for a smarter energy system where 

it becomes easy and appealing for the customer to adapt their consumption and make the 

investment decisions that provide the greatest possible benefit in the overall energy system. 

For this vision of the insightful heat consumer to become a reality, well-designed and easy-to-

understand digital interfaces are required, which are combined with advanced underlying 

data analysis and optimization calculations. This project has focused on meeting these 

challenges with modern digital technology and interfaces. The project has been run by 

Utilifeed, which is developing a digital platform for smart district heating and which has also 

carried out several research projects in the area. Partners have been HiQ in Gothenburg, 

which has assisted in both the service development and technology development phase, as 

well as Borlänge Energi, Jönköping Energi, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Borås Energi & 

Miljö and Fortum Oslo Varme. Within the project, a working prototype of a digital interface 

that facilitates energy monitoring of district heating consumption has been greatly developed. 

The system uses Utilifeeds unique machine learning algorithm EnergyPredict to evaluate in 

detail how heat consumption has been affected by various measures and the general change 

in energy efficiency between years, independent of weather effects. In addition, the project 

has developed a large number of design prototypes that illustrate how the interface can be 

further developed to spread insights about the individual buildings' impact on the overall 

energy system, and how optimization of energy use using the building's thermal inertia and 

behavioral changes can be illustrated and followed up for increased insight. with property 

owners and tenants. The prototypes developed within the project will be further developed 

by Utilifeed and begin testing on a selection of property owners and energy companies in the 

autumn of 2020 with the ambition of being able to be offered commercially in collaboration 

with energy companies in 2021. 
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Inledning/Bakgrund 
Detta projekts syfte är att skapa innovativa digitala gränssnitt och visualiseringar för 

fjärrvärmeköpare och slutanvändare som stärker kundupplevelsen och förståelse för 

fjärrvärmen, samt skapar incitament för målgrupperna att anpassa det egna värmesystemet 

och värmekonsumtionen på sätt som bidrar till optimal energieffektivitet och begränsad 

miljöpåverkan ur ett systemperspektiv.  

Projektet har letts av Utilifeed AB och har utförts av Utilifeed tillsammans med HiQ AB mellan 

augusti 2019 och maj 2020. Till projektet har en beställargrupp knutits med deltagare från AB 

Borlänge Energi, Jönköping Energi AB, Göteborg Energi AB, Mölndal Energi AB, Borås Energi & 

Miljö AB och Fortum Oslo Varme. Deltagande företag i beställargruppen har även 

medfinansierat projektet. Projektet har i övrigt finansierats av Energimyndigheten inom 

programmet för Design för energieffektiv vardag och av Utilifeed AB. 

Fjärrvärme förser mer än hälften av alla svenska hem med värme och varmvatten 

(Energimyndigheten, 2020). Ändå är det en förhållandevis okänd uppvärmningsform för 

allmänheten, vilket till stor del beror på att den i flerbostadshus generellt sett ingår i hyran för 

slutanvändaren. Inom energilandskapet kan två starka trender identifieras, den ena är mot ett 

minskat fossilberoende och den andra går mot att köparen och användaren av energi spelar 

en allt mer aktiv roll i energisystemet genom att användaren agerar för att minska sin 

miljöpåverkan eller tar egna investeringar i energilösningar. Fjärrvärmen passar väl in på 

första trenden genom att man aktivt arbetat för att minska fossilberoendet. Inom området 

interaktion med användaren har man däremot inte varit lika framgångsrik. Att många 

slutanvändare inte ens vet att fjärrvärme värmer deras bostad pekar mot att branschen har 

en utmaning när det gäller att anpassa sig till denna trend (Renström, 2016). 

Fjärrvärmeföretag kan genom ökad digitalisering bli en viktig pådrivare för ett smartare 

energisystem där det blir enkelt och tilltalande för slutkunden att anpassa sin konsumtion och 

ta de investeringsbeslut som ger största möjliga nytta i det totala energisystemet. För att 

denna vision om den upplysta värmekonsumenten skall kunna bli verklighet krävs 

väldesignade och lättbegripliga digitala gränssnitt som kombineras med avancerad 

underliggande dataanalys och optimeringsberäkningar. Dessa två element, avancerad 

datahantering och enkel insiktsfull design, i kombination är en förutsättning för att 

slutanvändarna i fjärrvärmesystemet skall kunna ges rätt förutsättningar för att bli upplysta 

deltagare i energisystemet. Idag finns inte dessa förutsättningar på plats i de flesta 

fjärrvärmeföretag. Istället löper fjärrvärmebranschen risken att få se en kontinuerligt 
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minskande nyttjandegrad av sin infrastruktur som delvis beror på ett ökande fokus och 

innovationskraft inom decentraliserade energilösningar. Om inte fjärrvärmeföretagen hittar 

sin plats i ett digitaliserat energisystem kan mycket stora värden gå förlorade och ett 

suboptimalt decentraliserat energisystem som inte nyttjar infrastrukturens stora potential 

växa fram. Fjärrvärme- och energisystemen är idag slutna och svårtillgängliga ur ett 

informationsdelningsperspektiv. Energibranschen är i grunden en datadriven bransch där i 

princip allt utgår från flöden, mätning och logiska processer. Detta är en perfekt miljö för att 

kunna ta kraftiga effektivitets- och kvalitetssprång i en tid som kännetecknas av de datadrivna 

innovationernas dominans. Ändå är mängden datadriven och kundnära innovation 

fortfarande mycket begränsad i fjärrvärme- och energibranschen. Tittar vi istället på vad som 

händer vid fjärrvärmens slutdestination, i fastigheterna, är innovationskraften desto starkare 

med en bred flora av nya innovativa styrsystem, appar, energilagrings- och 

energiproduktionslösningar. Om fjärrvärmebranschen möter denna utveckling med ökad 

innovation, bättre digitala kundupplevelser och öppnare datagränssnitt kan branschen förbli 

den sammanhållande parten i ett framtida smartare, flexiblare och effektivare energisystem. 

Genom fjärrvärmesystemet kan bränsle- och spillvärmeresurser som annars hade förblivit 

outnyttjade tas tillvara, som exempelvis biobränslen i kraftvärmeproduktion och industriell 

spillvärme som annars hade fått kylas bort. Dessa resurser är mycket svåra, för att inte säga 

omöjliga, för en enskild fastighet att utnyttja, varmed fjärrvärmens infrastruktur har en stor 

roll att spela i ett resurseffektivt och fossilfritt energisystem (Frederiksen & Werner, 2013). 

Att låta slutanvändare förändra sin energianvändning för att ge systemnytta är ytterligare en 

stark trend inom branschen, där detta fenomen brukar kallas för efterfrågeflexibilitet och kan 

exempelvis innebära att byggnader i en stad används som ett distribuerat värmelager för 

fjärrvärmenätet. I projektet “Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet” (Kensby, Johansson, 

Jansson, & Carlsson, 2019) som utfördes av Utilifeed, visades genom matematisk optimering 

bland annat att värmelagring i byggnader sparar mellan 3-13% av produktionskostnader i ett 

fjärrvärmenät om byggnader motsvarande 20-44% av nätets värmelast nyttjas. Detta ger 

också mycket stora miljövinster som följd, inte minst om det tillämpas på utländska 

fjärrvärmenät med större andel fossilt bränsle. Tekniken möjliggör också stora besparingar i 

investeringar i näten, med potential att i vissa fall stänga ner enstaka produktionsanläggningar 

helt. Det finns idag gott om forskning och konkreta tester som visar på potentialen i 

efterfrågeflexibilitet och möjligheten att genom dataanalys skapa både besparingar för 

energiföretaget och dess kunder samtidigt som detta har potential att också förbättra 

slutkundens upplevelse av att vara fjärrvärmekund. Det sista och viktiga steget att erbjuda 
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dessa insikter och möjligheter till kunden och slutanvändaren på ett bra sätt genom stödjande 

affärsmodeller och väl genomtänkt digital kommunikation och design saknas i dag i stor 

utsträckning. 

En förutsättning för att kunna utnyttja efterfrågeflexibilitet är att även köparen av 

fjärrvärmen, dvs fastighetsägaren, får förståelse för hur fjärrvärmesystemen fungerar och hur 

den egna förbrukningen påverkar det totala energisystemets miljöprestanda och effektivitet. 

Miljöpåverkan skiljer sig radikalt mellan olika tider på dygnet och tider på året i 

fjärrvärmesystemen och hur detta förhåller sig är dessutom unikt för varje enskilt 

fjärrvärmenät. Detta gör det svårt även för de mest pålästa att ta rätt beslut för systemets 

bästa. En viktig anledning till att fjärrvärmeföretag inte lyckats överbrygga denna 

kunskapsklyfta är bristen på effektiv datahantering och analys i interna system. 

Utilifeed är ett startupbolag som utvecklar en molnbaserad plattform som i grunden 

förändrar hur fjärrvärmebolag arbetar med datahantering, analys och optimering. Tack vare 

att lösningen integrerar produktionsoptimering och affärsmodeller i samma plattform kan 

potentialen i varje ansluten byggnads flexibla efterfrågan tillgängliggöras. Detta skapar ett 

smart fjärrvärmenät som optimerar kostnad och minimerar miljöpåverkan för både kunder 

och fjärrvärmeföretag. Resursintensiva analyser och processer som idag utförs internt eller av 

externa konsulter automatiseras med maskininlärning och andra avancerade verktyg i en 

skalbar IT-miljö. Tack vare skalbarheten och en hög grad av standardisering kan plattformen 

implementeras och vara i drift på ett nytt fjärrvärmeföretag inom ett par veckor. De flesta 

analyser som utförs i plattformen tillämpas direkt på data från varje enskild kunds 

fjärrvärmecentral och kan förutom att ge fjärrvärmeföretaget bättre kunskaper om sina 

kunder också medföra stora mervärden i kundrelationerna om de paketeras och 

tillgängliggörs för slutkunderna i ett lättanvänt och väldesignat gränssnitt.  

Mål 

Projektet har utförts för att uppnå följande effektmål: 

1) Genom goda och pedagogiska digitala designlösningar har detta projekt fört 

fjärrvärmeföretag, dess kunder och slutanvändare närmare varandra genom att de förstår att 

de är del av samma energisystem och hur parterna kan samverka för att gemensamt uppnå 

en energieffektiv vardag. 
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2) Slutanvändaren är medveten om och förstår sin miljöpåverkan från värme- och 

varmvattenanvändning timme för timme och inspireras till ett miljöklokt beteende. 

3) Fastighetsägare har insikter om hur energieffektiv den/de egna byggnaderna är och kan i 

detalj följa upp hur investeringar och åtgärder gett resultat i plånbok och miljö. 

4) Fastighetsägaren får omedelbart besked om fel uppstår i den egna anläggningen med 

insikter om vilken kostnads- och miljöpåverkan dessa får om de inte åtgärdas. 

För att uppfylla effekterna ovan har projektet haft följande två projektmål: 

1) En fungerande, innovativ och väldesignad prototyp av en mobil- och/eller webapp som är 

utformad för att möjliggöra att effektmålen kan uppnås genom att skapa bästa möjliga nytta 

av Utilifeeds analys och datahanteringsplattform. 

2) En levande designprototyp som visar hur energiflöden i byggnader som används för 

efterfrågeflexibilitet (exv. värmelagring) kan illustreras för boende och andra målgrupper för 

att stärka medborgarengagemanget 

Genomförande  
Projektet har bestått av tre huvudsakliga delmoment; tjänsteutveckling, designutveckling och 

mjukvaruutveckling. I tjänsteutvecklingsfasen har designmodellen double diamond använts 

för att kartlägga fastighetsägares behov och kravbild för ett fjärrvärmegränssnitt. Design- och 

utvecklingsmomenten har följt agila arbetsmetoder vilket innebär att förändringar kring 

arbetet lättare hanteras och att fungerande mjukvara kontinuerligt produceras och lanseras. 
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Figur 1 Designprocessen double diamond och de faser som ingått i projektet. UAT – User Acceptance Testing, där utvalda 
slutanvändare testar och utvärderar produkten. 

Arbetet i projektet har utförts av Utilifeed AB och HiQ AB i Göteborg. Projektets 

beställargrupp har fungerat som ett bollplank för idéer och som fokusgrupp för testning av 

gränssnittet. Beställargruppen har bestått av representanter från AB Borlänge Energi, 

Jönköping Energi AB, Göteborg Energi AB, Mölndal Energi AB, Borås Energi & Miljö AB och 

Fortum Oslo Varme.  

Både tjänsteutveckling och utvecklingen av design och mjukvara har skett iterativt och 

samtliga delmoment har använt sig av följande metoder och aktiviteter: 

Intervjustudie 

I syfte att kartlägga slutanvändares kravbild för ett digitalt gränssnitt för fjärrvärme utfördes 

tre semistrukturerade intervjuer med representanter från fastighetsägare med 

fastighetsbestånd som till stor del värms av fjärrvärme. Av de tre intervjurespondenterna är 

två respondenter VD för fastighetsbolag och en respondent är ansvarig för IT och 

digitalisering. Intervjufrågorna utformades för att kartlägga fastighetsägares och boendes 
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inställning till fjärrvärme som uppvärmningsform i stort samt hur fjärrvärmeanvändare tar 

tillvara på data från fjärrvärmesystemet i dagsläget. Intervjuerna hölls över telefon under 

hösten 2019. Utöver detta utfördes tidiga användartester med fyra representanter från 

fastighetsägare under designfasen i syfte att verifiera designkoncept och identifiera 

användarbehov. 

Workshops 

Inom projektets affärsutvecklingsfas hölls två workshops med deltagare från HiQ, Utilifeed, 

beställargruppen och representanter från fastighetsägare i syfte att identifiera och kartlägga 

användarbehov och tänkbara designkoncept utifrån double diamondprocessen. Double 

diamond kan liknas vid en verktygslåda, inom processen finns olika metoder som används vid 

behov.   

Benchmarking 

I tjänsteutvecklingsfasen utfördes även benchmarking av liknande och konkurrerande 

lösningar för energiuppföljningsgränssnitt. En mycket bra källa för denna benchmarking var 

rapporten Energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokalfastigheter som utarbetats av BELOK 

– Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler (Termens, 2019). I rapporten 

kartläggs vanligt förekommande verktyg för uppföljning av energianvänding i lokaler samt 

vidare utvecklingsbehov för sådana verktyg som ägare av lokalfastigheter upplever. 

Benchmarkingen har använts i tjänsteutvecklings- och designfaserna för kravsättning och 

definition av funktioner i gränssnittet att utveckla.  

Demonstrationer och användartester 

Vid regelbundna tillfällen har projektgruppen demonstrerat utvecklade funktioner och design 

för projektets beställargrupp. Beställargruppens åsikter och synpunkter har använts som 

underlag för fortsatt utveckling.  
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Resultat 
I projektet har ett digitalt gränssnitt för fjärrvärmebolag att erbjuda sina slutkunder utvecklats 

till prototypstadie. Prototypen har fått namnet PropAI och riktas främst till medelstora 

fastighetsägare bland fjärrvärmebolags slutkunder.  

Marknad 

Marknaden för verktyg och gränssnitt för energiuppföljning och delning av uppmätt data från 

energibolag visar upp en relativt hög konkurrensnivå. I sin kartläggning av 

energiuppföljningsverktyg för lokalfastigheter identifierade BELOK 17 olika verktyg eller 

system för uppföljning av energianvändning i fastigheter. Gemensamt för verktygen är att de 

enligt de intervjuade fastighetsägarna ”har utrymme för utveckling”. I de flesta program finns 

det fortfarande mycket att göra inom användarvänlighet och visualisering, 

datakvalitetssäkring, anpassning av rapporter och integrationer mellan system. Andra 

utvecklingsbehov som har identifierats är möjligheter till energimåluppföljning, 

avvikelsehantering genom spårbara kommentarer, möjlighet för valfria och flexibla 

fastighetsgrupperingar, intelligenta larmfunktioner samt flexibel normalårskorrigering av 

värme och korrigering av kyla” (Termens, 2019). I många av verktygen hämtas data från 

fastighetsstyrningssystem och genom separata avtal med energileverantörer.  

Vissa fjärrvärmeföretag erbjuder kunder gränssnitt för delning av uppmätt data med 

slutkunder, ofta kostnadsfritt för företagskunder. Gemensamt för de fjärrvärmeleverantörer 

som erbjuder detta är att de är större aktörer med tillräckliga resurser att utveckla sådana 

gränssnitt själva1, medan mindre aktörer, som utgör en stor del av den svenska 

fjärrvärmemarknaden sett till antalet, har mindre möjligheter till att erbjuda avancerade 

gränssnitt. Ett flertal mindre till medelstora fjärrvärmebolag erbjuder kundgränssnitt i form av 

”Mina sidor”, där de mest avancerade analyserna som kunder kan ta del av består av en 

sammanställning av den uppmätta förbrukningen från kundens fakturor. Den primära 

målgruppen för gränssnittet som utvecklas i detta projekt är mindre till medelstora 

fjärrvärmeföretag som behöver kostnadseffektiva, automatiserade och standardiserade 

lösningar att erbjuda sina slutkunder.  

 
1 Exempel på sådana aktörer är E.ON: https://www.eon.se/foeretag/e-on-navigator och Stockholm Exergi: 
https://smartafastigheter.stockholmexergi.se/driftkoll/ 

https://www.eon.se/foeretag/e-on-navigator
https://smartafastigheter.stockholmexergi.se/driftkoll/
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Målgrupp, persona och behov 

Den primära målgruppen för tjänsten som identifierats är medelstora fastighetsägare, vilket vi 

har definierat som fastighetsägare som har fastigheter i en eller ett fåtal orter och vars 

organisation är tillräckligt stor för att arbeta professionellt med fastighetsförvaltning. Med ett 

fastighetsbestånd begränsat till en ort och ett mindre antal fastigheter saknas ofta underlag 

att investera i såväl energiövervakning och -analys som ett systematiserat underhåll. Enskilda 

kostnader eller investeringar kan få stor påverkan på resultatet – det finns inget utrymme för 

att prova, det måste fungera. Inom fastighetsbolaget är det förvaltningsfunktionen där 

tjänsten bedöms kunna skapa störst värden och nyttor. I denna typ av företag kännetecknas 

förvaltningsfunktionen med att den är fördelad mellan förvaltningschef, driftsingenjörer och 

fastighetsskötare eller koncentrerad till en enda individ som ansvarar för drift, underhåll och 

reparationer, men där ansvaret för kostnadskontroll i driften även återfinns. När vi analyserat 

problem eller ”pains” som målgruppen upplever har vi kommit fram till att de ofta är 

underbemannade och utan specialistkompetenser, vilket leder till att arbetet blir reaktivt med 

svårigheter att få kontroll över kostnader. Begränsade insikter i vilka positiva resultat en 

investering i energieffektivisering kan ge, leder till tvekan då kostnaden uppfattas som för 

hög. Denna problembild öppnar möjligheten att genom en ökad förståelse för den enskilda 

fastigheten ur ett energiperspektiv skapas förutsättningar för förebyggande underhåll och 

underlag som ger lönsamma investeringar i energieffektivisering. 

För att möta denna situation har vi bedömt att följande nyckelegenskaper i en tjänst har 

potential att skapa ett stort värde för målgruppen: 

• En nulägesbild (dagens, veckans eller månadens…) ger fastighetsägaren, genom 

förvaltaren, kvalitativ (“bra”), komparativ (“sämre än”) och kvantitativ (“450 kWh”, 

”600 kgCO2”, “5%”) information.  

• Frågan “varför [är min fastighet sämre än genomsnittet]?” besvaras med 

fördjupningsinformation och analysverktyg 

• Frågan “hur [förbättrar jag…]” besvaras med simulering av åtgärder, som sedan kan 

följas upp och besvara frågan “hur mycket bättre blev det?” 

Eftersom målsättningen är att tjänsten skall erbjudas av energiföretaget till fastighetsägare 

och fungera som ett gränssnitt som stärker relationen och informationsutbytet mellan 
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parterna är även energiföretaget en central målgrupp, vars behov också har beaktats bland 

annat genom att energisystemperspektivet lyfts in i lösningen. 

Slutligen är de boende eller hyresgästerna en sekundär målgrupp vars beteenden också har 

en påverkan på fjärrvärmens miljöbelastning och energisystemet. Denna målgrupps beteende 

kan, utan investeringar i hårdvara på lägenhet- eller lokalnivå, främst påverkas genom kreativ 

kommunikation där nudging-metoder kan vara ett verktyg att ta till.  

Tjänsteutveckling och affärsmodell 

I anslutning till projektet har även arbete utförts kopplat till tänkt affärsmodell och paketering 

av tjänsten. Lösningen är en webapplikation som ej kräver installation av något program i en 

dator eller mobil enhet, vilket innebär att affärsmodeller som utgår från 

abonnemangsförsäljning är lämpliga. 

Design och utveckling 

I projektet har två huvudsakliga resultat tagits fram, dels har en applikationsprototyp 

designats och utvecklats, dels har ett flertal levande designprototyper tagits fram men inte 

byggts in i applikationsprototypen. I detta kapitel beskrivs först den applikationsprototyp som 

utvecklats och skulle gå att erbjuda fjärrvärmebolags slutkunder, därefter beskrivs de 

designprototyper som tagits fram och som kan implementeras i senare versioner av 

applikationen. 

Maskininlärning för insikter 

För varje fastighet i en fastighetsägares bestånd genereras en maskininlärningsmodell i 

PropAi. Systemet som genererar modellerna kallas för EnergyPredict och används i merparten 

av de analyser av fjärrvärmedata som Utilifeeds plattform tillhandahåller. För en fastighet tar 

EnergyPredict in uppmätt användning av fjärrvärme; energi, flöden och temperaturer under 

en referensperiod. För samma referensperiod inhämtas detaljerade uppgifter över 

väderförhållandena på fastighetens position, samt kalenderdata som den uppmätta 

användningen påverkas av. Fjärrvärmeanvändningen i en fastighet påverkas i mycket stor 

utsträckning av tid på dygnet och om det är en helgdag eller ej. Med hjälp av denna input 

skapas en unik maskininlärningsmodell för varje fastighet i beståndet. Varje modell beskriver 

beteendet i en fastighet på ett effektivt sätt och kan enkelt uttryckt besvara frågan ”hur 

mycket energi brukar fastigheten använda?”. Genom att ge modellen input i form av 
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exempelvis en väderprognos för framtiden kan EnergyPredict simulera energianvändningen i 

fastigheten med mycket god precision. Figur 2 visar principen för EnergyPredict. 

 

Figur 2 EnergyPredict. För varje fastighet skapas en modell som tränas på tidigare uppmätt data, både från fastigheten och 
från väderdatakällor som SMHI samt kalenderuppgifter som helgdagar. Modellen ställer upp samband mellan 
energiförbrukning, väder och kalenderuppgifter och kan när den matas med väderleksprognoser ge träffsäkra prediktioner 
för energiförbrukningen i en byggnad. 

Modellen lär sig helt enkelt hur användningen brukar se ut vid vissa fall och gör beräkningar 

för de fall där uppmätta data saknas. Ett alternativ till att använda maskininlärningsmodeller, 

som är vanligt förekommande i branschen, är att använda kraftigt förenklade modeller och 

samband som exempelvis energisignaturer och graddagskorrigering. Dessa metoder har 

fördelen att de är mycket enkla och snabba att använda, men till priset av precision. 

Dessutom kan metoderna endast användas för att beräkna energianvändning, inte flöden 

eller temperaturer som kan vara viktiga för prestandan i ett fjärrvärmesystem. 

En EnergyPredict-modell kan användas för en stor mängd analyser. I PropAI används den 

främst på ett sätt, simulering bakåt i tiden för uppföljning av prestanda och åtgärder i 

fastigheter. Detta beskrivs enklast genom ett exempel: för en fastighet har en EnergyPredict-

modell skapats baserat på uppmätt data under januari till december 2019. Modellen vet alltså 

hur fastigheten brukade bete sig under 2019 och kan förutsäga vad användningen skulle vara 

om inget har förändrats i fastigheten sedan 2019. Förändringar kan inkludera förändrat 

beteende hos boende, in- och utflyttningar av boende, renoveringar och fel i fastighetens 
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uppvärmningssystem. Säg att fastighetsägaren i februari 2020 vill veta om 

energianvändningen i fastigheten var som förväntat eller om någonting verkar ha förändrats i 

fastigheten. För att svara på detta kan vi jämföra fastighetens uppmätta användning mot den 

förväntade användningen som fås genom EnergyPredicts modell av fastigheten. För att få den 

förväntade användningen under februari 2020 matar vi in väder- och kalenderdata från 

februari i modellen som bygger på 2019 och får fastighetens användning i februari, baserat på 

beteendet som fastigheten uppvisade 2019 som resultat. Om den faktiska uppmätta 

användningen i fastigheten inte stämmer överens med den förväntade betyder det att 

någonting oväntat har inträffat i fastigheten under februari. Kanske har en ventil lämnats 

öppen, en pump har gått sönder eller har boende lämnat fönster öppna? Om den uppmätta 

förbrukningen matchar den förväntade kan fastighetsägaren vara trygg i vetskapen om att 

fastigheten har en, för sig, normal energianvändning. En analys av det slag som beskrivits här 

ger fastighetsägaren kvantitativ och kvalitativ information om hur alla fastigheter i beståndet 

presterar. 

På samma sätt kan en EnergyPredict-modell användas för att kvantifiera hur mycket och på 

vilket sätt en utförd åtgärd i en fastighet har påverkat energianvändningen. För att beskriva 

detta går vi återigen till ett exempel: En fastighetsägare har utfört en renovering i en fastighet 

för att minska energianvändningen. I juli 2019 byttes alla fönster ut i fastigheten till mer 

energieffektiva. Hur kan vi veta hur mycket fönsterbytet faktiskt påverkade fastighetens 

energianvändning? Vi skulle kunna vänta till hösten och jämföra energiförbrukningen i 

oktober 2019 med oktober 2018, men i oktober 2018 var det mycket varmare än 2019 så 

användningen är inte jämförbar. Vi kan använda graddagskorrigering, men det kräver en del 

manuella uträkningar och det går inte att graddagskorrigera toppeffekter, flöden eller 

returtemperaturer, vilka ofta ingår i fjärrvärmens prismodeller. Istället använder vi 

EnergyPredict igen. En modell skapas som lär sig fastighetens beteende under juni 2018 till 

juni 2019, det vill säga fram till precis innan fönsterbytet skedde. Vi ger därefter modellen 

input (väder- och kalenderdata) för perioden efter fönsterbytet och får då veta hur 

fastighetens användning hade sett ut om fönsterbytet inte utförts. Denna simulerade eller 

predikterade användning kan vi jämföra med vad som faktiskt uppmättes i fastigheten efter 

fönsterbytet. Skillnaden mellan de två uppsättningarna energidata visar därmed hur stor 

besparing som fönsterbytet har gett, direkt och utan handpåläggning. Dessutom kan vi 

förutom att jämföra energianvändning i kWh, även se hur fastighetens returtemperatur till 

fjärrvärmesystemet har påverkats, hur volymflödet av fjärrvärmevatten förändras och om de 
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högsta effekttopparna i fastigheten har minskat. Figur 3 visar principen för användning av 

EnergyPredict-modeller för att följa upp effekter av åtgärder i fastigheter. 

Figur 3 Principen för att beräkna effekter från en utförd effektiviseringsåtgärd. Den streckade linjen visar hur 
energianvändningen hade sett ut enligt en EnergyPredict-modell, om åtgärden inte hade utförts. Den heldragna linjer visar 
den faktiska användningen innan och efter åtgärden. 

Gränssnitt för fjärrvärme – PropAI 

I projektet har en prototyp för ett innovativt gränssnitt för delning och kommunikation av 

data och analyser kring fjärrvärmeanvändning utvecklats och testats av fjärrvärmeföretag. 

Gränssnittet går under arbetsnamnet PropAI, en anspelning på orden property (fastighet) och 

AI, då gränssnittets målgrupp finns bland fastighetsägare och de analyser som kan delas med 

målgruppen bygger på artificiell intelligens och maskininlärning. I PropAI ges användaren 

möjlighet att: 

• Överblicka nuläget i fastighetsbeståndet 

• Analysera fastighetens energianvändning 

• Bedöma effekten av utförda och planerade åtgärder 

Kundresan för en användare av PropAI kan beskrivas enligt Figur 4. 
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Figur 4 Kundresa för en användare av PropAI 

Den primära användaren av PropAI är en fastighetsägare med ett fastighetsbestånd 

bestående av upp till 1000 fastigheter till vilka fjärrvärme levereras. Användaren får genom 

sin fjärrvärmeleverantör ett användarkonto som ger tillgång till samtlig uppmätt data som 

fjärrvärmeleverantören har samlat in från respektive fastighet i användarens bestånd. Det 

första steget i PropAI:s kundresa, överblick, ligger i fokus när användaren loggar in och möts 

av en landningssida. På PropAI:s landningssida får användaren en överblick av 

fjärrvärmeanvändningen i samtliga fastigheter i beståndet just nu.  

Landningssida och trendanalys 

Varje användare möts av landningssidan, Figur 5, där samtliga fastigheter i beståndet visas 

och sammanfattas. Från landningssidan kan användaren navigera till enskilda fastigheter eller 

grupper av fastigheter. 
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Figur 5 PropAI:s landningssida 

Landningssidans syfte är att ge en användare ett kvitto på fastighetsbeståndet 

energiprestanda i närtid och som helhet och därför möts användaren först och främst av tre 

större KPI-element som visar hela beståndets summerade energianvändning och ger en snabb 

översikt över vilka fastigheter som har avvikit mest från sin förväntade användning under den 

senaste perioden, Figur 6. 

Figur 6 Översiktliga KPI:er för hela användarens fastighetsbestånd 

Det första KPI-elementet, ”A”, visar användaren hur stor energianvändning som hela 

beståndet förväntas få det innevarande kalenderåret, vilket uppdateras kontinuerligt 
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allteftersom nya data samlas in. Enkelt uttryckt visar KPI-elementet en blandning av uppmätt 

data för kalenderåret och för den del av året som ännu inte inträffat fylls den totala 

användningen på med en prognos baserad på maskininlärning och data för ett normalår. Den 

uppmätta och prognostiserade användningen jämförs med den uppmätta användningen 

föregående kalenderår, vilket ger användaren jämförande information om hela beståndets 

utveckling och prestanda just nu och i en prognos för framtiden. 

I de två övriga KPI-elementen, ”B” och ”C” får användaren större insikt i hur individuella 

fastigheter i beståndet har presterat under den senaste månaden. I PropAI utnyttjas som sagt 

maskininlärningsmodeller för att förutsäga hur stor energianvändning varje enskild fastighet i 

ett bestånd bör ha, förutsatt att inget har förändrats i fastigheten sedan modellen skapades. 

För varje fastighet jämförs varje månad den förväntade användningen med den uppmätta 

användningen i samma månad. I elementen ”B” och ”C” visas de fem fastigheter i 

användarens bestånd som har avvikit mest från de förväntade värdena i den senaste 

månaden. I ”B” visas total energianvändning och i ”C” visas den högsta uppmätta 

effekttoppen under månaden, vilket ofta är en stor och viktig del i fjärrvärmebolagens 

prismodeller. För varje fastighet på topplistan visas det uppmätta värdet och hur stor den 

procentuella avvikelsen var. Lägg märke till att både positiva och negativa avvikelser visas i 

listan. Positiva avvikelser innebär att användningen var högre än förväntat, vilket typiskt ska 

undvikas, och är markerade i rött. Om en avvikelse är negativ har fastigheten använt mindre 

energi än väntat, vilket i regel är bra, men det kan också betyda att någonting är fel i 

fastigheten och inomhustemperaturen har sjunkit. De båda toppliste-elementen hjälper 

användaren att prioritera sina insatser i beståndet genom datadriven analys som undviker 

reaktiva insatser med bristande underlag. 

Längre ner på landningssidan, under fliken ”Trender”, Figur 7, hittar användaren alla 

fastigheter i beståndet i en interaktiv tabell. I tabellen kan användaren enkelt filtrera ut 

specifika fastigheter efter deras adress och sortera tabellen efter samtliga kolumner.  
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Figur 7 Trendanalys för samtliga fastigheter i användarens bestånd 

I trendvyn kan användaren göra två val; för vilken tidsperiod ska data visas och vad ska 

användas som jämförelsebas i trendanalysen? Bland valen för tidsperioder finns tre alternativ: 

senaste månaden, senaste 12 månaderna och innevarande kalenderår. Som jämförelsebas 

kan antingen den förväntade användningen från maskininlärningsmodellers prognoser 

användas, eller uppmätt användning från motsvarande tidsperiod föregående år. Genom 

valen uppfyller PropAI de krav som anges för analysperioder som ställts upp av till exempel 

BELOK (Termens, 2019). För varje fastighet beräknas och visas den normalårskorrigerade 

energianvändningen, vilken uppdateras månadsvis när nya data samlats in. I nästa kolumn 

visas den uppmätta energianvändningen i fastigheten under den tidsperiod som valts (senaste 

månaden i Figur 7). I kolumnen till höger jämförs den uppmätta användningen med 

jämförelsebasen som valts (förväntad enligt prognos i Figur 7). Fliken trender ger alltså 

användaren både en översikt över uppmätt användning i alla fastigheter i beståndet och 

analyser av hur den uppmätta användningen ska tolkas – är användningen som förväntad eller 

har den ökat/minskat sedan förra året och framför allt, har den blivit högre eller lägre än vad 

våra prognoser anger? Vad som framför allt skiljer PropAI från många andra 

energiuppföljningsverktyg är att analyser genereras för fler mätvärden än bara 

energianvändning som toppeffekter, returtemperaturer och volymflöden. För att kunna 

planera åtgärder för att energieffektivisera fjärrvärmeanvändningen systematiskt behövs 

dessa mätetal, ett vanligt mått på effektiviteten i en fjärrvärmeväxlare är hur hög 
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returtemperaturen är. Om returtemperaturen under en månad är betydligt högre än vad som 

förväntats kan det bero på ett fel i användarens värmeväxlare och analyserna i trendvyn kan 

visa vilka fastigheter som är viktiga att prioritera. 

Fastighetsdetaljer 

Från alla vyer i PropAI kan användaren navigera till en detaljvy för en enskild fastighet, 

exempelvis genom att klicka på en rad i trendanalys-tabellen, genom topplistorna i KPI:erna 

på landningssidan eller genom att välja fastighet från en interaktiv kartvy, Figur 8. 

Figur 8 Navigera till enskilda fastigheter genom kartan. 

När en enskild fastighets valts visas en detaljvy, Figur 9, som även kan visa aggregerade data 

för hela beståndet eller delar av beståndet.   
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Figur 9 Detaljvy 

För varje fastighet visas viktiga KPI:er som energianvändning för ett normalår, 

returtemperatur i medelvärde och effektbehovet vid dimensionerande utomhustemperatur 

på fastighetens position. Fastighetens position markeras i en kartvy och trendanalyser från 

landningssidan visas för fastigheten som valts. 

En av PropAI:s viktigaste features finns under fliken ”Detaljer” i detaljvyn, ett interaktivt 

grafverktyg där all data som hör till fastigheten samlas, Figur 10.  
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Figur 10 Interaktivt grafverktyg för data, analyser och export 

Genom grafverktyget kan användaren se all uppmätt användning av energi, volymflöde, 

returtemperatur och framledningstemperatur timme för timme i fastigheten som 

fjärrvärmebolaget har lagrat. När ny data samlas in från användaren inkluderas denna också i 

grafverktyget. I grafverktyget kan enskilda dagar, veckor, månader, kvartal och år visas och 

sammanställas. Förutom uppmätt användning sparas och visas även utomhustemperaturen 

vid fastighetens position, för att möjliggöra egna djupgående analyser för användaren. All 

data som visas i verktyget går även att exportera till flera olika format, exempelvis .csv, för 

vidare bearbetning om användaren vill. 

I grafverktyget visas även förväntad användning i fastigheten, vilket görs genom att skapa en 

maskininlärningsmodell baserat på en referensperiod. Vilken referensperiod som gäller för 

fastigheten visas som en skuggning i grafverktyget och sätts automatiskt till det senaste hela 

kalenderåret som har inträffat. Genom att jämföra förväntad användning med uppmätt får 

användaren insikt i om fastigheten beter sig som den ska eller om effektiviseringsåtgärder 

eller felsökning behöver göras.  

Grafverktyget går även att använda för att följa upp åtgärder på det sätt som beskrivits 

tidigare. Säg att fastighetsägaren har bytt fönster i fastigheten vid årsskiftet 2017/2018. För 

att se hur den åtgärden påverkat fastighetens högsta effekttoppar sätts referensperioden till 

hela 2017, som i våra exempel. En maskininlärningsmodell skapas och lär sig beteendet i 
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fastigheten när det har nya fönster installerade. I grafverktyget ges uppmätta värden från 

innan fönstren byttes och en förväntad användning timme för timme för år 2016, om huset 

hade haft nya fönster då också. Genom att jämföra graferna för uppmätt och förväntad 

användning under 2016 kan användaren beräkna besparingen från fönsterbytet. Ett exempel 

på en sådan besparing kan se ut som i Figur 11, där förväntad förbrukning 2016 baserad på 

fasighetens beteende under 2017 jämförs med uppmätt förbrukning från 2016. 

Energianvändningen vid den markerade effekttoppen har sänkts med ungefär 5 kW, vilket 

kunde beräknas utan att ta omvägen genom att normalårskorrigera användningen under år 

2017, utan timme för timme kan faktiskt jämföras. Användaren kan även exportera alla data 

som visas i grafverktyget för att göra egna analyser som exempelvis summeringar över 

månader, kvartal eller år. 

Figur 11 Jämförelse mellan förväntad och uppmätt förbrukning efter en energieffektiviserande åtgärd 

Samtliga ovanstående vyer och funktioner för användaren har utvecklats i projektet till en 

prototyp-applikation som har kunnat testas och utvärderas av projektets beställargrupp. 

Feedbacken från beställargruppen har varit positiv. 
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Designkoncept 

Förutom de vyer som har presenterats hittills har även fler vyer designats i projektet, men 

ingen utveckling av dem till en applikation har skett. Vyerna som visas här planeras att 

utvecklas i PropAI:s fortsatta utveckling.  

Åtgärder, registrering och uppföljning 

Ett tydligt användarbehov som identifierades i workshops, intervjuer och benchmarking är att 

i gränssnittet kunna registrera vilka åtgärder som har gjorts i en fastighet. Ett stort problem 

för många fastighetsägare är bristen på information om vad som skett i beståndet över tid. 

Detsamma gäller faktiskt även för fjärrvärmeleverantörer. Därför har det i PropAI designats en 

flik i detaljvyn för en fastighet med namnet ”Åtgärder” där både fastighetsägaren och 

fjärrvärmeleverantören kan registrera en åtgärd. Åtgärden kategoriseras och tidstämplas och 

användaren kan lägga till egna noteringar. 

Figur 12 Registrering och översikt av åtgärder som gjorts i fastigheten som påverkar energianvändning 
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Genom åtgärdslistan ges förutsättningar för att skapa automatiserade analyser och insikter. 

För varje åtgärd som registrerats skapas automatiskt en maskininlärningsmodell av 

fastigheten baserat på perioden innan åtgärden utfördes och används för att följa upp 

förändringen av energianvändningen i fastigheten som uppstår till följd av åtgärden. Över tid 

ackumuleras sparad energianvändning som går att härleda till åtgärden och en utvärdering av 

dess lönsamhet kan enkelt utföras. Eftersom både fastighetsägare och 

fjärrvärmeleverantören kan registrera åtgärder skapas en helt ny kommunikationsväg mellan 

kund och leverantör som inte existerar idag. I vissa fall, när en fjärrvärmeleverantör utför en 

åtgärd i en fastighet lämnas bara en papperslapp vid kundens anläggning där kunden 

informeras om att en åtgärd har utförts. Genom PropAI ges fullständig transparens vilket 

öppnar för en ökad förståelse mellan leverantören och kunden.  

Miljöpåverkan från fjärrvärme 

Att en minskad energi- och resursanvändning ger lägre miljöpåverkan stämmer alltid och är 

lätt för slutanvändare av fjärrvärme att förstå. Det är samtidigt också så att en sparad kWh en 

timme kan ge en helt annan miljöpåverkan än vad en sparad kWh innebär en annan timme 

(Gode, Nilsson, Ottosson, & Sidvall, 2020). Detta gäller för både elanvändning och för 

användning av fjärrvärme. Många fjärrvärmesystem har till övervägande del 

produktionssystem som genererar fjärrvärme genom att bränna biobränslen med låg 

klimatpåverkan under en stor del av året. Under vintern, när behovet av värme är som högst, 

kan spetsproduktion från fossila källor behöva användas. Att kapa effekttoppar som uppstår 

under vinterhalvåret ger alltså i regel en större besparing i form av undvikna utsläpp än vad 

en kapad effekttopp i juli ger. Men hur ska en fastighetsägare kunna veta när det är mest 

viktigt att minska sin energianvändning ur ett systemperspektiv? Det är en väldigt komplex 

fråga, som försvåras av att fjärrvärmeproduktion ofta är tätt kopplad till elsystemet, som i sin 

tur kopplar samman Sverige med resten av Europa. 

Ett försök för att ge svar på den frågan är projektet och verktyget Tidstegen som har 

utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med energiföretag, byggföretag och 

fastighetsbolag, se (Hagberg, Gode, Ekvall, Adolfsson, & Martinsson, 2017) och (Gode, 

Nilsson, Ottosson, & Sidvall, 2020). I Tidstegen anger ett fjärrvärmeföretag hur dess så kallade 

marginalproduktionsmix ser ut per utomhustemperatur och genom det beräknas en 

emissionsfaktor för fjärrvärmeanvändning ur ett konsekvensperspektiv där hänsyn tas till hur 

stora utsläppen i elsystemet är vid varje temperatur samt tid på dygnet och året. Från 
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Tidstegen kan fastighetsägare beräkna vad en åtgärd som förändrar energianvändningen i 

fastigheten ger för förändrade utsläpp under ett långt tidsperspektiv.  

Genom att använda samma metodik som i Tidstegen kan fastighetsägare genom PropAI 

uppskatta hur stor klimatpåverkan som kan ha undvikits på grund av att en 

energieffektiviserande åtgärd har gjorts i fastigheten. Märk väl att en sådan besparing alltid 

måste beräknas jämfört med en referens, det vill säga, vad utsläppen varit om åtgärden inte 

hade utförts. 

Fastighetsägarens roll i energisystemet 

Inom den forskning och utveckling som Utilifeed för närvarande bedriver ligger huvudfokus 

inom utvecklingen av ett standardiserat och lättanvänt system för att optimera hur värmen 

produceras och distribueras på mest effektiva sätt samtidigt som systemet också kan styra 

hur byggnader konsumerar värme. Detta system nyttjar så kallad efterfrågeflexibilitet för att 

energisystemet skall använda så lite resurser som möjligt för att minska kostnader och 

miljöpåverkan. I praktiken kan detta innebära att byggnadernas värmeanvändning förskjuts 

lite i tiden genom att byggnaden ibland värms upp lite mer än nödvändigt och ibland får kylas 

av lite mer än normalt. Detta får effekten att inomhustemperaturen kan fluktuera något (en 

halv grad Celsius upp och ner) men på energisystemet kan det ha stor positiv påverkan genom 

att systemet väljer att förbruka så lite värme som möjligt när miljöpåverkan och kostnaderna 

är höga, och lite mer de timmar när de är låga. Systemet för att göra denna avancerade 

optimering pilottestar Utilifeed inom Horizon 2020 projektet Flexi-Sync tillsammans med 

energi-, fastighets- och teknikföretag. Vid kommersiell tillämpning är det dock viktigt att det 

även finns smarta gränssnitt där fastighetsägaren kan följa vilken nytta en smartare styrning 

av byggnaden skapar i energisystemet. Därför har vi inom detta projekt också utvecklat 

illustrationer på hur fastighetsägaren skall kunna ta del av hur systemet arbetar och vilka 

besparingar som åstadkoms när de använder PropAI. 

Hyresgästens roll i energisystemet 

Insikter om byggnadens och det egna beteendets påverkan på energisystemet är också 

intressant och relevant information för hyresgästerna. Vi har skissat på gränssnitt för digitala 

tavlor i trapphus där besparingar genom optimerad styrning av värmesystemet kontinuerligt 

uppdateras och där de boende kan se vilka timmar på dygnet och vilka dagar den kommande 

veckan som varmvattenanvändning har som mest och minst miljöpåverkan. Lite som en 

duschcoach som skapar medvetenhet om att det faktiskt gör skillnad om alla anpassar sitt 
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beteende lite grann. Hur den enskilda hyresgästens beteende påverkar energi och miljö går 

generellt sett inte att mäta utan att ny utrustning installeras, men förändringar för kollektivet 

i hela byggnaden går att analysera och kan möjligtvis presenteras som en teaminsats för 

hyresgästerna. Att hyresgäster har information om hur miljöpåverkan från 

varmvattenanvändning varierar över tiden är ett stort steg framåt från nuvarande situation då 

det är omöjligt att veta hur en mer hållbar varmvattenkonsumtion bör se ut.  

Diskussion 
Projektet har lagt grunden för framtidens digitala kommunikation mellan 

fjärrvärmeleverantörer och användare av fjärrvärme, där insikter om fjärrvärmeanvändningen 

i fastigheter ges genom bland annat avancerad maskininlärning.  

För att öka medvetenheten kring användarens roll i fjärrvärmesystemet i synnerhet och 

energisystemet i allmänhet krävs det att mer utvecklingsarbete utförs. På området 

klimatpåverkan från fjärrvärme finns det få ramverk som är allmänt accepterade idag, vilket i 

sig är lite av en utmaning i dialogen mellan fastighetsägare och energiföretag. Vi ser dock att 

projektet varit ett viktigt startskott som redan i den tidiga prototyp vi utvecklat i väsentliga 

avseenden erbjuder insikter som överträffar de lösningar som finns på marknaden idag. 

Utilifeed kommer med största sannolikhet arbeta vidare med gränssnittet en lång tid 

framöver och addera fler och fler funktioner som interagerar med de lösningar som erbjuds 

energiföretag för att effektivisera deras verksamheter och energisystem, samtidigt som fler 

smarta funktioner byggs in som hjälper fastighetsägare och boende att ta rätt beslut kopplat 

till både investeringar och beteende.  Funktioner som krävs för ett framtida mer integrerat 

energisystem där konsument och producent verkar i samklang. Visionen är att lösningen skall 

bidra till det totaloptimerade energisystemet.  

Publikationslista 
Projektet har vid två tillfällen publicerat inlägg på LinkedIn efter genomförda workshops. I 
övrigt har fokus legat på att få fram en fungerande prototyp för testning på berörda 
målgrupper vilket kommer ske efter projektets slut. I samband med att mognadsgraden höjts 
för lösningen kommer kommunikationen att ökas och även ta sig uttryck i traditionell 
marknadskommunikation så väl som PR, webinarier och presentationer i branschforum.  
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