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GodaTech - digitaliseringsgruppen besöker NetPort i 

Karlshamn 

Protokoll från möte nummer 9 

Den 11 december 2019 på Biblioteksgatan 4 i Karlshamn 

1. Frukostfika och registrering, dagen började med en magnifik frukost. 

2. Inledning och presentation – Netport-Energisamverkan Blekinge-GodaTech 

Katrine Svensson och Peter Nilsson från Netport Science Park hälsade oss välkomna 

till dagens möte. Netport är en part i Energisamverkan Blekinge. 

3. System för smart mätvärdesinsamling, Elvaco ger oss inblick hur detta kan göras 

på ett smartare sätt. Michael Allard och Erik Andersson berättade om Elvaco och 

mätvärdeshantering och kommunikation av mätvärden.  Elvaco startade 1984. 1986 

började de arbeta med Göteborgs Energi. Ingår idag i Latour-koncernen. 10 miljoner 

mätare anslutna, 12 miljarder i anslutning och över 60 personer anställda. De vill vara 

”den bästa lösningen för dig”. De arbetar med öppna lösningar med Mbus kopplingar. 

Kunderna är inom fjärrvärme, fastighetsbolag, elnät, värmeverk. De arbetar med 

infrastruktur, de har tillgång till mätare, egenutvecklade sensorer med bland annat 

LoRa-kommunikation. De hade utmaningar i de första projekten men har nu kommit 

en bra bit i utvecklingen. De vill bli en del av Smart City för att bli en del av 

värdekedjan framförallt kopplat till ”Real-estate” fastighetsbranschen. De arbetar 

gärna med olicensierade kommunikationstekniker som exempel LoRa. Det som är 

viktigt är bandbredd, räckvidd, strömförbrukning. Elvaco arbetar med batterier i 

sensorerna som räcker upp till 12 år. Flera av produkterna skickar endast begränsad 

mängd data och kan då använda sig av LoRa-wan tekniken för att kommunicera med 

sensorer. De brukar sätta en gräns på fyra kilometer mellan gateway och sensorerna 

även om LoRa-signalerna kan transporteras trådlöst på mycket längre sträckor. Mbus 

används för mätar-kommunikation. GPRS används för att kommunicera. NB IoT 

kräver simkort och är en licensierad kommunikation. NB-IoT vunnit har flera stora 

nationella upphandlingar.  

Data kan skickas till olika system för att skapa ett öppet användande av informationen 

för presentation i flera olika system. Data kan på detta sätt användas till flera olika 

funktioner bland annat för referensvärden, fastighetsstyrning och IMD. Det kan röra 

sig om mätvärden med frekvens ner till varje kvart för att ge bättre upplösning och se 

förändringar.  

I nybyggnation rekommenderas att trådbinda mätare på grund av tätheten i nya 

byggnader. I äldre hus är det enklare att få trådlösa system att fungera utan problem.  

Elvaco tillverkar inte mätarna själva. De tillverkar kommunikationsenheten till 

mätaren. Flera bostadsrättsföreningar kopplar nu ifrån el-abonnemang för att kunna 
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använda elproduktion från egen produktion inom föreningen. En ny marknad har 

öppnat sig. 

Elvaco har en visualiseringsenhet som kan användas för fastighetsägare och IMD för 

hyresgäster. De arbetar med ett öppet API för att kunna integrera med flera system och 

lösningar. 

4. En kort bensträckare genomfördes. 

5. Myrspoven visar hur vi kan energi- och driftoptimera med hjälp av artificiell 

intelligens AI i våra byggnader. Sofia berättade Myspovens verksamhet som skapar 

förutsättningar för energieffektivisering med hjälp av AI. Samgifte mellan 

energieffektivisering och IT. Myrspoven växer kraftigt. Fastighetsbolagen Klövern 

SF-Invest är investerare. Vasakronan och flera andra fastighetsbolag är kunder och 

testar lösningarna. Maskininlärning och AI stödjer lösningen. Det krävs träning, 

validering och test för att skapa förutsättningar för ytterligare utveckla effekten av 

maskininlärningen och AI. Ju mer data man kan arbeta med desto säkrare och bättre 

blir resultatet. AI arbetar efter trädbaserade modeller och neurala nätverk. Flera olika 

modeller testas för att komma ytterligare längre med resultatet. Denna teknik är 

mycket lämplig för att kunna skapa förutsättningar för energioptimering. 

säsongstariffer, returtemperaturavgifter, flödestaxor, minus-priser och 

dygnsvariationer. 

Myrspovens principiella uppbyggnad som kan jämföras som en digital drifttekniker. 
AI skapar en virtuell byggnad som ständigt förbättras. En digital tvilling skapas för att 
kunna testa åtgärder. Informationen kan sedan användas i den fysiska byggnaden för 
att göra förbättringarna i verkligheten. Myrspoven har ett öppet system som kan 
integreras mot många av de befintliga styrsystemen. ADR Automated Demand 
Response, ett skalbart och kostnadseffektivt recept över hur fastigheter på ett effektivt 
sätt kan skapa den nödvändiga flexibilitet som den förnybara energiomställningen 
kräver.  
Myrspoven vill vara med och skapa ett system som kan effektivisera och lastbalansera 

ellasten på nationell bas. Syftet är att kunna styra när elenergin ska användas på ett 

stort antal fastigheter genom lastväxling. På detta sätt kan man hjälpa till att undvika 

att spetslast som kräver fossil tillverkning kopplas in. Fastigheterna ska kunna sälja sin 

del i lastväxlingen och få betalt för att man deltar i den stora gemensamma lösningen. 

De kommer att projektleda och styra projektet tillsammans med en strategisk grupp 

med fastighetsbolag och energibolag och nätbolag. Det ska även finnas en arbetsgrupp 

med fler deltagare. Myrspoven kommer att söka finansiering från Energimyndigheten. 

Kostanden att vara med är bara den egna insatsen och uppkoppling mot Myrspovens 

grundsystem. De som är med får energi och kostnadsbesparingar. De bolag som är 

med kan få del av finansieringen från 25 % och uppåt beroende på storlek och 

organisation. Akademin med universiteten är redan tillfrågade och har intresse för 

projektet. 

Inbjudan lämnades till deltagarna i GodaHus och GodaTech att vara med. Anmälan 

bör vara inne senast den 22 januari 2020. Ansökan kommer att författas av Sofia under 

Q1 till Q3 2020. Det är ett nationellt initiativ men kan även fungera på regional nivå. 

Systemet är öppet och kan integreras mot befintliga system. 

Det finns flera pågående kompletterande initiativ som arbetar med liknande lösningar. 

Det finns flera möjligheter och utmaningar. Interorganisatorisk samverkan är en 

utmaning att få flera parter att samverka. Det krävs även en flexibel affärsmodell 

beroende på lokala förutsättningar.  
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6. Vår digitala resa, satsningar hittills och visioner framåt. Växjöbostäder berättar 

om en spännande utvecklingsresa. Sara Eliasson berättade om Satsningar och 

Visioner. Växjöbostäder har 9 000 lägenheter. Nyproduktion ska landa på 55 kWh/m2 

per år.  

Sara visar resultat och utvecklingen från det pågående EU-projektet på Ready 

”Interface of Life” som löper från 2014 till och med 2020 ut. De har i en renovering av 

ett miljonprogramsområde gått från 150 kWh/m2 till 75 kWh/m2.  

Växjöbostäder har problem med att hyresgästerna vädrar bort värmen till en stor 

kostnad både ekonomiskt och miljömässigt. Projektet syftar till att ändra beteenden. 

Genom att skapa bra förutsättningar för hyresgästerna att kunna få till sig information 

kring deras förbrukning (IMD) hoppas man kunna skapa en beteendeförändring som 

både ger en bättre ekonomi och en bättre miljö. Genom att tillgängliggöra en 

portallösning som innefattar smarta mina sidor, stadsnätsplattformen, övrig 

samhällsinformation och smarta funktioner ger man hyresgästerna ett gränssnitt för all 

den information och funktionalitet som de behöver för sitt boende. 

- IMD med visualisering 

 

De vill komma ifrån stuprör till lasagnemodellen. En del av att öppna upp är att skapa 

ett öppet datalager där all data kring fastigheten och hyresgästerna finns tillgängligt 

för Växjöbostäder. Med mjukvarusystemet BRIKKS finns plattformen för den smarta 

staden. Gränssnittet med Interface of Life kan även läggas till exempelvis skoldata, 

Växjö Lakers eller annan information som hyresgästen vill ha i sitt flöde. Ska vi få 

IMD att användas så måste det finnas många funktioner som hyresgästerna använder 

för att skapa möjligheter att IMD och beteendeförändringar kan komma till stånd. Med 

flera funktioner och smarta system kan man även skapa förutsättningar för 

effektiviseringar, kundnytta och ett mer attraktivt boende. 

Hållbarhetsbrickan med IMD-värden ska kunna användas för att visualisera med olika 

teman som förändras efter hur hyresgästen sköter eller missköter sin 

energiförbrukning. Det blir ett annat sätt än med siffror och grafer presentera hur de 

olika resurserna används. 

 

Växjöbostäder arbetar även med Envista för att få en rapport kopplad till 

Växjöbostäders fastigheter. De har en GIS-modell som de kan bygga på med all data 

som finns kopplad till respektive fastighet. Kommunens GIS-data, Lantmäteriets 

struktur och data. Sara ser att Växjöbostäder med sina 9 000 lägenheter och en 

väsentlig del av stadens invånare kopplade till mjukvaruplattformen gärna vill vara 

med och bidra som en viktig bas för att utveckla den Smarta staden. 

Mjukvaruplattformen som skapar förutsättningarna och den utveckling som finns 

framme kan delas till fler. Växjöbostäder hoppas att fler fastighetsbolag och andra 

aktörer kommer med och bidrar till att fler funktioner tillförs i det öppna ekosystemet.  

 

7. Bensträckare 

8. Studiebesöket i Örebro, Stefan Olsson ger en återblick från en lyckad resa till 

Örebro. Samt lite om det nya EU-projektet DIACCESS. 

Stefan Olsson berättade GodaHus och dess utveckling från starten för 10 år sedan. 

Stefan beskrev Energisamverkan Blekinge och vad som är på gång för att få 

verksamheten att lyfta.  

Studiebesök i Örebro. Örebro sålde sitt energibolag till Eon men var inte nöjda utan 

startade ett nytt bolag KumBro där de driver mycket intressant utveckling inom flera 
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områden med bland annat förnybar energi. De har lagt in bolaget i kommunkoncernen 

för att få en bredare förankring inom kommunen.  

Örebroporten Fastigheter det kommunala lokalbolaget har satt upp en digital tvilling 

och arbetar för att minska energiförbrukning med mera.  

Öbo (allmännyttan) med 25 000 lägenheter har satt upp system för att minska 

energiförbrukning, producera energi och lastbalansera för att kunna dela resurser. De 

har även satt upp ett omsorgsboende med sensorgolv för att identifiera fall och 

olyckor. De arbetar med styrning av belysning och flera andra funktioner som stödjer 

omsorgstagarna i deras bostad.  

Diaccess projektet beskrevs kortfattat. Grunden är att etablera infrastruktur som 

möjliggör den smarta staden. EU är med och har utifrån Urban Innovation Actions 

programmet tilldelat Växjö kommun 36 MKR i bidrag med 80% bidragsnivå. Ett av 

uppdragen är att projektet ska kunna demonstrera ett smart värmesystem i tre av 

Växjös skolor. En annan del berör hur Växjö med sensorer och kameror kan styra hur 

snöröjning ska genomföras på ett smart sätt. 

Andra parter är Växjö kommun, Wexnet, Dizparc, Vöfab, Företagsfabriken och 

Linnéuniversitetet 

Inom Diaccess ska även en ny upphandlingsform ska tas fram. Alla aktörer som deltar 

måste vara öppna i båda ändar för att all data och funktionalitet ska kunna användas 

för nya tjänster och funktioner i den smarta staden. Innovationspartnerskap för 

upphandling är en modell som ska utvecklas i projektet. 

Den data som kommer fram i projektet ska tillsammans med andra öppna data som 

finns i staden kunna användas för att utveckla nya smarta tjänster i en gemensam 

plattform för den smarta staden. 

9. Energisamverkan Blekinge – Fallstudie ”Digitaliseringsstrategier för fastigheter” 

– Syfte och alternativa upplägg 

Katrine Svensson berättade om verksamheten inom Energisamverkan Blekinge och 

deras projekt 2019-2022. De skapar en regional nätverksplattform. Huvudpunkterna är 

minskad energiförbrukning i byggnaderna. 

Fokusområden ”hållbara och energieffektiva byggnader och byggnadens roll i 

energisystemet”. Arbetsgrupper ska arbeta med fallstudier och åtgärder. En regional 

manual för hållbart byggande ska tas fram. Energilagring exempelvis via vätgas.  

Netport kommer att driva en fallstudie rörande digitalisering för energieffektivisering 

och smarta byggnader. De tittar genom en omvärldsanalys för vilka trender som växer 

fram. Netport startar detta område direkt. 

10. Workshop kring digitalisering t.ex. ”Lyckade/misslyckade projekt och satsningar 

i er organisation” + ”Hinder för digitalisering av våra fastigheter” 

Netport organiserade en workshop. 

Vad vill vi använda digitalisering till i våra fastigheter? 

Visualisera energi och resursförbrukningar, minska felanmälningar, skapa säkerhet. 

Skapa nya tjänster som går att kommersialiseras. 

Bättre översikt, förvaltarsystem. Fler funktioner och nya tjänster. Byta ut utrustning 

innan den går sönder. Bättre klimat. Helhetsgrepp. Bidra till de globala målen. 

Kvarboende. Beteendeförändringar, trygghet, säkerhet och minskade felanmälaningar. 

Misslyckande 

Låg beställarkompetens och dåliga upphandlingar. Alla utbildas inte för att klara ett 

bra införande. Knöliga leverantörer som vill styra till inlåsta system. 



  5((5)) 

 

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 

 Adress Besöksadress Telefon Org. Nr 

 c/o Energikontor Sydost AB Framtidsvägen 12A 0709-890181 802448-0876 

 Smedjegatan 37 351 96 Växjö 

 352 46 Växjö 

Låsta system och leverantörer som inte vill få till den här utvecklingen. Att man inte 

tänker helhet och stora lösningar. Badbojen-projektet som höll på att falla på grund av 

skadegörelse. (Karlshamn) 

Lyckade projekt 

Wexnet – Växjöbostäder med EU-projektet Ready Interface of Life 

Ronnebyhus 

Syster Gudrun med Affärsverken 

Larmteamet Karlskrona kommun 

Karlshamns kommun där badbojen blev efter förändringar ett lyckat projekt 

Öppenhet är grunden till att få ett lyckat projekt. 

Hinder 

Lätt att köpa stuprörslösningar 

Säkerhetsaspekten 

Revirtänk och att man tänker i gamla spår. 

Det spretar mycket inom organisationerna det behövs en gemensam tydlig målbild. 

Expertsystemen ska kunna vara utbytbara utan allt för stora insatser. 

 

Möjligheter 

Spara resurser 

Frigöra tid 

Stöd till vård och omsorg möjliggör ett kvarboende. 

En gemensam nät- och larmplan. 

Ta fram en manual för hur upphandling kan genomföras för att undvika att 

upphandling av stuprörslösningar fortsätter. Det behövs ett stöd som visar hur öppna 

lösningar förbereds redan vid utformningen av upphandlingen. 

11. Sammanfattning, nästa möte och avslutning, det var mycket positiva omdömen från 

deltagare och föreläsare. Intresset och samsynen är stor. Ambitionen är att fortsätta 

med tre till fyra möten under 2020. 

12. LUNCH, mötet avslutades med en mycket fin och uppskattad lunch. 

 


