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Digitaliseringsgruppen  

Protokoll möte nummer 3 

Den 21 maj, klockan 12:00 till 16:00,  

Växjö Energi, Kvarnvägen 35, Lokal Agera Växjö 

Protokoll 

1.  Dagens möte började med en gemensam lunch 

2. Dagens deltagare hälsades välkomna. Vi gick laget runt och fick en 

presentation av alla närvarande enligt bifogad närvarolista. 

3. Jonas Andersson och Håkan Halléhn Wexnet berättar om sin IoT-satsning 

med LoRa i Växjö. 

IoT vad är det? Det finns en hel del definitioner av ett stort och vidbrett 

koncept. Många tror att IoT kommer att ta fart det närmaste året. AI, 

självkörande bilar och IoT utveckling med fastighetsstyrning utvecklas snabbt 

för tillfället. Det är nu det börjar hända.  

 

Wexnet ser slutet på den egna fiberutbyggnaden och ser att de även behöver 

utvecklas på fler områden. Idag når de 30 000 kunder i fyra kommuner. Målet 

är att nå regeringens mål till 2020 för att ge alla invånare möjlighet till 1 000 

Mbit/s. Wexnet har byggt landsbygd i tio års tid.  

 

Jonas Andersson och Håkan Halléhn berättade om det pågående EU-projekt 

kallat Ready. Inom Ready finns ett så kallat Specialhus med 36 lägenheter där 

man ska installera en hel del mer funktioner. Renovering och installation ska 

ske under hösten 2018. Konceptet med portalen, Interface of Life och I-Living 

presenterades med framtida funktioner och möjligheter. 

 

Håkan beskrev de olika projekten som APP Properties bygger i Växjö. APP 

satsar mycket på den nya tekniken och vill vara i framkant. Detta gör att de 
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redan från början arbetar med att få in smarta lösningar med helhetslösningar 

där de kan samordna de smarta lösningarna i en lösning en app. För att skapa 

ett brett helhetskoncept investerar de bland annat i solceller, laddstolpar, 

smart WiFi-lösning (så kallad managed Wi-Fi med ett gemensamt SSID), 

internetkommunikation, sensorer och många andra smarta lösningar. 

 

För att samordna fastighetssystemen har en leverantör som försöker låsa upp 

stängda protokoll. Till detta har FM-Technology tillfrågats och kommit in med 

en lösning som kan arbeta med att öppna upp systemen med öppna protokoll. 

 

Ett öppet kommunikationsnät med radioteknik för att kommunicera med 

sensorer håller på att byggs upp. Gateways som använder LoRa-tekniken 

sätts upp på strategiska punkter. Affärsmodellen beskrevs på generell nivå 

och tankarna om framtida utveckling. En gateway är installerad på 

ackumulatortanken på Sandviksverket. Tester pågår för tillfället för att testa 

funktion, teckning, triangulering mm. Målet är att sätta ut sex gateways 

under 2018 som kan kommunicera med sensorer genom LoRa-tekniken.  

All information som hyresgästerna efterfrågar ska kunna presenteras i en app, 

där allt ska kunna styras och presenteras, Interface of Life. Inom Ready-

projektet finns en möjlighet att testa funktion och utvärdera om man ska 

skala upp lösningen i hela nätet till fler fastigheter. 

 

4. Intressanta projekt på Linnéuniversitetet kopplat till digitalisering av 

fastigheter och styrning av fastigheter för energieffektivisering. Diana 

Unander beskrev intressanta delar av det arbete som pågår på LNU och en 

möjlig samverkan med GodaHus och dess deltagare.  

Diana kommer från Datavetenskap och Mediateknik. De är 80 personer varav 

65 % kommer från andra länder runt om i världen. En intressant del är DISA  

Data Intensive Sciences and Applications. Ett 40 tal forskare från hela LNU 

deltar för tillfället. Starten var i januari 2017. De är unika på så sätt att de 

arbetar brett över alla fakulteter. Detta skapar en bra balans och de kan 

plocka ihop kompetenser till en bra kombination.  

 

Diana tog upp samarbetsområden och beskrev fastigheten Docenten med 

248 lägenheter är ett exempel på samverkan Växjö kommun, Växjöbostäder 

och LNU.  Där planerades för sensorer, forskare, resurser men det finns ingen 
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som idag driver projektet. Det står därför stilla. Formulär för GDPR finns 

framme för att kunna få ta del av data från lägenheterna. Docenten har varit 

med på möten med Smart Housing för att ta fram underlag för att kunna se 

vad man skulle kunna göra med information från denna fastighet. En bättre 

samordning med närmare samarbeten skulle kunna öppna intressanta 

möjligheter för inblandade parter. 

 

Diana beskrev även arbetet med ett större EU-projekt kopplat till felsökning 

av datainformation där en ansökan som är på väg att lämnas in. Partners 

bjuds in för att delta i detta projekt. Projektet ska kunna titta på om det blir fel 

i datainsamlingen och hur man kan åtgärda detta. Tre års projekttid och 

bidragssumman är på ca 5 MKR.  

 

Det finns också en möjlighet att kunna samverka med studenterna för att 

knyta ihop examensarbete. Det anordnas ett möte på hösten i november 

kallat Stora IT-kompetensdagen på LNU. Här finns en möjlighet för 

näringslivets företagsrepresentanter att studenterna för att få till bra 

examensarbete i samarbete med LNU. 

 

Samarbete GodaHus Digitaliseringsgrupp tillsammans med LNU skulle kunna 

göra en bidragsansökan förstudie för att se hur vi kan arbeta vidare 

gemensamt med den digitala utvecklingen i regionen. LNU öppnar upp för att 

ha doktorander som arbetar med företagen kopplat till LNU Datavetenskap. 

30 – 50 % finansieras från företagen, KK-stiftelsen och LNU står för den 

återstående finansieringen.  

Samordnare för bidragsprojekt är Diana för arbetsrelaterade frågor när det 

gäller förankring. När det gäller beslut så är det prefekt, fakultetsstyrelsen och 

högst upp rektor som har ansvar, beroende på omfattning och storlek på 

projektet. 

 

5. Information:    

Kristian Olsér från Ronnebyhus med 1900 lägenheter visar hur de arbetet med 

IMD och digitala utvecklingsfrågor. De har en stor mängd mätare på olika 

nivåer med olika intervall på mätning och automation.  I vissa lägenheter har 

de tre vattenmätare för att mäta olika delar i fastigheten. Minskningen gick 
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från 2,2 till 1,6 m3 vatten per m2 bostadsyta när IMD Individuell Mätning och 

Debitering infördes för vatten.  

Ronnebyhus installerar temperaturmätare i hallen på varje lägenhet. De 

använder EcoGuard som system med trådlösa hårdvaruenheter. Utrusningen 

med mätare kostar mellan 4 000 SEK till 5 000 SEK per lägenhet. De använder 

Karlshamnsföretaget NODA för styrning av inneklimatet.  

 

Miljöteknik i Ronneby som också har avtal med NODA kan med koppling till 

systemet kapa toppar i Ronnebyhus om det behövs för att minska 

effekttopparna. De har byggt om fjärrvärmen i delar av bostadsbeståndet (ca 

50 %) som minskar kostnaden med 25 %. För Miljöteknik sänker man 

returtemperaturen från 45 grader till 30 grader på fjärrvärmevattnet. 

Miljöteknik kan styra bort upp till en 1 MW effekt. Med hela beståndet kan det 

bli 2 MW. De delar lika på de vinster som uppstår resultatet för 2017 var + 500 

KKR för Ronnebyhus. Förutom de ekonomiska vinsterna är det stora 

miljömässiga vinster då oljeeldningen kan minskas vid kalla vinterdagar då 

effekttopparna infaller. 

 

De har arbetat med LNU i utredningen ”Att mäta är att veta”. Halvera Mera är 

ett annat projekt som de arbetar med för att minska förbrukningarna.  

 

a. Andra initiativ i branschen, ”Godatech” mm – Stefan Olsson  

Stefan visade upp lite benchmark från andra initiativ i branschen. LNU 

startar upp en ansökan för civilingenjörsutbildning inom computer 

science. Det sker väldigt många initiativ kopplat till digitalisering i 

branschen.  

- ”Kod möter betong”.  

- Nordic Contech (construction tech) Philips och Cisco visade 

intressanta lösningar på Stockholmsmässan. De ser stora 

möjligheter i bygg och fastighetsbranschen. De visade ett 

intressant projekt med kontorshus i Amsterdam. Cisco 

presenterar denna lösning för Växjö kommun idag. 

- Loop Rocks, styrning av logistiken kring byggarbetsplatser. 

- Regeringen har lagt upp digitaliseringsinitiativ för hela 

samhällsbygnadsprocessen. 

- Hållbart byggande ichb.se 
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b.  Vilka finansieringsmöjligheter för gemensamma digitaliseringsprojekt 

kan vi komma i kontakt med för att lyfta vår region? Det pågår 

intressanta initiativ där representanter från GodaHus 

Digitaliseringsgrupp är med och bevakar.  

  

6. Diskussion – hur skall vi fortsätta arbetet i digitaliseringsgruppen?  Vad blir 

nästa steg? Externa föreläsare? Studiebesök? Fastighetens system som 

fokus?  

Johan Milton drog kort om den enkätundersökning som genomförts. Johan 

skickar ut resultaten igen till Digitaliseringsgruppen.  

Initiativ och nya punkter till kommande möten diskuterades.  

HSB Living Lab https://www.hsb.se/hsblivinglab/ ,  Lund Science togs upp som 

en möjliga föredragshållare till kommande möten. 

7. Övrigt,  

8. Nästa möte onsdag 5 september 09:00 

 

 

Deltagare i GodaHus Digitaliseringsgruppen 2018-05-21 

Namn Företag Mail  

Lenny Karlsson Nordomatic lenny.karlsson@nordomatic.se 

Sara Eliasson Växjöbostäder sara.eliasson@vaxjobostader.se 

Håkan Halléhn Wexnet hakan.hallehn@wexnet.se 

Johan Milton Energikontor Sydost johan.milton@energikontorsydost.se 

Jonas Andersson Wexnet jonas.andersson@wexnet.se 

Kenneth Welin Bengt Dahlgren kenneth.welin@bengtdahlgren.se 

Per Bengtsson Ljusare Framtid per.bengtsson@ljusareframtid.se 

Stefan Olsson GodaHus stefan.olsson@godahus.se 

Barna Benedek Ljungbybostäder barna.benedek@ljungbybostäder.se 

Per Wickman EnergiRevisor per.wickman@energirevisor.se  

Bruno Birgersson Vöfab bruno.birgersson@vofab.se  

Kristian Olsér Ronnebyhus kristian.olser@ronnebyhus.se 

Diana Unander Linnéuniversitetet diana.unander@lnu.se 

Annie Öhman Uppvidingehus annie.ohman@uppvidingehus.se  

Bo Davidsson Nybro Energi bo.davidsson@nybroenergi.se  

Magnus Johansson Solhybrid magnus@solhybrid.se 

Martin Andersson Vidingehem martin.andersson@vidingehem.se 
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