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Förbättrad samordning av installationstekniska system
Bakgrund

 Projektet avser att identifiera brister i samordningen mellan olika delsystem i en byggnad. 

 Med brister menas att totalfunktionen inte är optimal, vilket kan ge ökad energianvändning, 

försämrad komfort mm.

 De system som kommer studeras är värme, kyla, ventilation och tappvarmvatten. 

 Inom projektet utreds var brister är vanliga och varför de uppstår

 Ett antal fastigheter utvärderas



Exempel på problem som kan uppstå

Styrningen av installationerna fungerar inte optimalt vilket leder till:

 Installationer jobbar hårdare än nödvändigt

 Överskottsvärme tillvaratas inte trots att det finns uppvärmningsbehov

 Möjligheter att använda frikyla utnyttjas inte

 Installationer är igång trots att det inte finns något behov

 Samma utrymme värms och kyls samtidigt



Vad är orsaken till att problem uppstår?

 Bristfällig överlämning 

 Kompetens hos driftpersonal, avsaknad av generellt utbildningsmaterial

 Avsaknad av mätning och uppföljning i olika syften

 Givare som systemet styr på visar fel värde eller är felaktigt installerade eller så 
saknas lämpliga givare helt

 Avsaknad av ändamålsenlig styrning eller felaktig styrning

 Bristfällig kontroll vid leverans, samordnad provning

 Bristfällig injustering av systemen vid nybyggnation och ombyggnation

 Ventiler och spjällmotorer som inte fungerar eller är felinstallerade. Avsaknad av 
rutiner för att upptäcka fel, ex ventiler som slutar fungera eller läcker. Trasiga eller 
dåligt fungerande termostater

 Över- eller underdimensionerade system

 Ålderdomliga och uttjänta system

 Systemen  är allt för komplicerade

 Organisatoriska problem. Det bör finnas kontinuitet, prioritet, avsatt tid och 
tydliga mål inom organisationen för att säkerställa att bra systemlösningar och 
underhållsfrågor får det fokus som behövs

 Kommersiella barriärer

 Felaktigt ställda krav, samt avsaknad av uppföljning

 Hyresgästens agerande i fastigheten, som i vissa fall kan påverka samordningen 
negativt

 Utrustning som är igång trots att behov saknas

 Kommunikationen mellan leverantörerna av de olika tekniska systemen är 
överlag bristfällig vid projektering, vid installation och vid drift, vilket gör att 
totalsystemet inte får optimal drift.

 Styr och regler hinner inte klart (de är sist in) innan byggnaden skall levereras

 Samordning vid projektering

 Kravspecifikation och uppföljning

 Funktioner fungerar inte som det var tänkt



Exempel på hur kan problem förhindas

 Övervakning och uppföljning

 Ändamålsenlig kravspecifikation och förbättrade upphandlingsrutiner, samt säkerställa att leverans uppfyller 
kravspecifikationen

 Generella lösningar för styr och regler gällande värme, kyla, ventilation och tappvarmvatten

 Metod för att säkerställa att byggnaden/systemet uppfyller energivillkor som angetts vid upphandling

 Rutiner för drift och underhåll

 Affärsmodeller

 Information och ökad kunskap hos hyresgästerna

 ”Gröna” hyresavtal för att involvera hyresgästen i energieffektiviseringsarbetet

 Välj rätt partner

 Uppföljning, besiktning, egenkontroll



Deltagande företag

Utgår från de deltagande företagens erfarenheter

 Castellum AB

 Medicon Village

 NCC Construction Sverige AB

 Steen & Ström Sverige AB

 Wallenstam AB



- vilka problem finns det?

- hur vanliga är de här problemen?

- varför uppstår de?

- hur kan de förhindras?

Frågeställningar



Organisatoriska

 Idriftsättning, överlämning

 Ekonomi, investeringsutrymme

 Ledningsfrågor

 Kunskapsnivå

 Inhouse vs outsourcing

 Ägandeförhållande, avtal

 Kravställande och uppföljning

 Entreprenadsformer (total, utförande, general, partnering)

 Kommunikation

Tekniska

 Övervakning och uppföljning

 Drift och underhåll

 Styr och regler (ex dödzoner, temperaturnivåer)

 Systemutformning

 Kyla

Samanställning av områden efter samtal/besök



 Överlämnandefasen

 Samordnad provning (idriftsättning)

 Styr och regler

Resultat från genomförd work shop



Fallstudier

 Fallstudier – genom att studera några genomförda projekt 
ska vi undersöka vilka faktorer som varit viktiga för 
framgångsrik samordningen av installationstekniska 
system

 Metod: 

 Semistrukturerade intervjuer med beställare, konsulter 
och entreprenörer

 Uppföljning av inomhusklimat

 Analys av energidata

 Teknisk systemanalys av samstyrningsfunktioner



Mål för fallstudier

 Identifiera tekniska förutsättningar och hinder

 Undersöka inverkan av entreprenadform, förutsättningar 

kring projektorganisation, samarbete och ekonomi

 Uppföljning av byggnadens energieffektivitet och 

inomhusklimat



Frågor framåt

 Finns det olika sätt att nå samma mål?

 Kan beställare med olika förutsättningar när det gäller 

kompetens, ekonomi och resurser nå samma mål?



Projektets mål

 Projektet har som effektmål att uppnå förbättrad samordning mellan de olika 

tekniska systemen i en byggnad, förenklad fastighetsförvaltning, och på så sätt en 

effektiviserad energianvändning.




