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SAMMANFATTNING 
Energibolag kan idag välja mellan flera olika system för datainsamling av 
energiförbrukning hos kunder. Ofta tillämpas datoriserad fjärravläsning på större 
företagskunder, medan majoriteten av hushållskundernas energiförbrukning 
övervakas med hjälp av ett manuellt system.  
 
Kundernas fakturor upplevs som svåra att förstå och många tycker att de bör vara 
mer pedagogiska. Hushållskundernas elförbrukning läses ofta av en gång per år, 
vilket innebär att dessa kunder preliminärdebiteras vid övriga 
faktureringstillfällen. Detta förfarande är många kunder missnöjda med. Dessutom 
finns vissa önskemål om att priset på el bättre ska följa prisförändringarna under 
året, eftersom el är dyrare vid de tidpunkter då elnätet belastas av många 
effekttoppar.   
  
Från regeringshåll vill man att energibolag ska verka för att få ner antalet 
effekttoppar och eventuellt kommer det nya regelverk med krav på tätare 
avläsningar. 
 
I uppsatsen beskrivs olika metoder för datainsamling i syfte att utröna vilken 
metod som energibolag i Sverige bör använda sig av i framtiden. Datoriserade 
system som visar på energibolagens olika alternativ är CustCom - systemet, 
Mcom - systemet och BBI F20 –systemet. Systemen bygger på timbaserad 
fjärravläsning, månadsbaserad fjärravläsning och timbaserad fjärravläsning 
kombinerat med vissa kontrollfunktioner. Slutligen rekommenderas att 
energibolag i Sverige bör införa timbaserad fjärravläsning av samtliga kunders 
elförbrukning, förutsatt att nya regelverk med krav på tätare avläsning träder i 
kraft. 
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1. INLEDNING 
En anledning till att vi valt att skriva om energibolagens datainsamlingssystem är 
att vi tycker att energibolagens situation idag är väldigt intressant. Dessutom finns 
det en del forskning inom datavetenskapliga ämnen som knyter an till 
energiförbrukning, vilket vi ville undersöka närmare. 
 
Med avregleringen av energimarknaden 1996 uppstod en konkurrenssituation med 
handel och produktion av el mellan elbolag. Avregleringen medförde en ökad 
valfrihet för konsumenterna och i dag har många elbolag kompletterat sin 
verksamhet med olika mervärdestjänster, som till exempel statistik över 
energiförbrukning eller energirådgivning. Detta har gjorts för att ge kunden en 
större kontroll över sin förbrukning och/eller för att skapa incitament till 
förändrade förbrukningsmönster.  
 
Elen har idag gått från att vara en osynlig vara till att bli en mer synlig vara. 
Elektricitet är en viktig källa för att värma våra hushåll och få vår vardag att 
fungera. Ändå har man förr sällan tänkt på den som en synlig produkt. Det har 
blivit betydelsefullt för elbolagen att profilera tekniken för att attrahera kunder. 
Det har alltså blivit än mer viktigt att sätta kunden i fokus.  
 
Antagligen innebär 2002 års energiproposition att det kommer ett krav på tätare 
avläsning av elen. Vi var intresserade av att ta reda på hur det här kravet kommer 
att påverka elbolagen vad det gäller datainsamling och datasystem1. 
 
En fallstudie har gjorts på Karlshamn Energi där VD:n, den dataansvarige och 
mätteknikern gav en inblick i hur verksamheten och de olika systemen för 
insamling (och vid ett tillfälle kontroll) av data fungerade.   

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilken teknik vad det gäller datainsamling 
och datasystem som energibolagen idag bör satsa på.  

1.2 Problemområde 
Vi har tittat på vilka olika datainsamlingssystem och datasystem som 
energibolagen kan använda idag. Vi har också velat se vad man kan få ut av att 
använda ett visst system.  
 
Ytterligare ett problemområde har varit att se hur man kan använda ny teknik för 
att effektivisera energiförbrukningen. 

1 För definition av dessa begrepp se ”Avgränsningar” 
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1.3 Frågeställning 

Hur bör energibolagen förbereda sin datainsamling och sina datasystem inför 
framtiden? 

1.4 Avgränsningar 
För att nå syftet har vi beskrivit vad som redan gjorts och hur det fungerar, samt 
läst in oss på viss forskning som finns inom området agentteknik och 
energibesparande åtgärder. 
 
Systemen har granskats ytligt eftersom fokus legat på funktion snarare än på 
detaljerade tekniska aspekter.  
 
De system som vi är intresserade av för energibolagens räkning är dels 
datainsamlingssystem och dels datasystem. Definitionen på dessa båda begrepp är 
att datainsamlingssystem är system som används för att endast samla in värden 
från kunden. Datasystem innefattar även en styrning och kontroll av 
energiförbrukningen. 
 
Uppsatsen bygger inte i huvudsak på ekonomiska bedömningar. Vissa 
ekonomiska jämförelser har gjorts men någon mer djuplodad ekonomisk analys 
görs inte.  
 
Ytterligare en avgränsning är att vi ser till tre bolags förberedelser inför framtida 
datainsamlingssystem och datasystem, samt att vi låter Karlshamn Energi 
representera ”energibolag i Sverige”, istället för att undersöka alla energibolag i 
Sverige.  

1.5 Målgrupp 
Den huvudsakliga målgruppen är energibolag i Sverige men rapporten riktas även 
till studenter vid datavetenskapliga program. 

2. METOD 
Först och främst beskrivs hur ett normalt, mindre energibolag hanterar sin 
datainsamling och sina datasystem. Detta energibolag är Karlshamn Energi som 
fått representera ”energibolag i Sverige”. Därefter beskrivs vad bolag som satsat 
på ny teknik har gjort och vad de har fått ut av detta. Dessa bolag är Skånska 
Energi och Bravida, varav den ena har satsat på effektavläsning2 och den andra 
har satsat på intelligenta tjänster3. Det förstnämnda bolaget är ett energibolag 

2 Som många kanske minns från tidigare skolgång är volt * ampere = watt och effekt mäts i watt. När man talar om energi 
och energiförbrukning så är det detsamma som den effekt som förbrukas i förhållande till en bestämd tidsenhet: tidsenhet * 
effekt = energi.  
3 Intelligenta tjänster kallas de tjänster som är nya och ger ett värde utöver det vanliga. I många sammanhang antar man att 
agentteknik ligger bakom intelligenta funktioner, men i viss litteratur är det en subjektiv bedömning. 
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medan det andra är ett tjänsteföretag som satsat på gränsöverskridande 
helhetslösningar.   
 
En viss uppmärksamhet har även riktats mot de förslag och riktlinjer som 
regeringen lagt fram, eftersom ändrade regelverk i praktiken kan innebära en 
direkt påverkan vad det gäller energibolagens datainsamlingssystem. 
 
När vi bestämde oss för att undersöka ett datasystem för intelligenta lösningar ur 
energisynpunkt, valde vi att främst studera Bravidas system, BBI F204, och inte 
Exomatics system, EX045. Detta gjorde vi då BBI F20 var ett system som riktade 
sig till hushållskunder, medan EX04 används för att övervaka och kontrollera 
industrier. 

2.1 Fallstudie hos Karlshamn Energi 
Karlshamn Energi har tre olika datainsamlingssystem och ett datasystem, vilka 
beskrivits och visats upp av Ulf Olsson, IT/dataansvarig och Lars Schön, 
mätartekniker. Vår huvudkontakt har varit VD:n Hans-Inge Bengtsson. Hans-Inge 
Bengtsson har hjälpt oss att få en överblick över hur Karlshamn Energis 
verksamhet fungerar samt givit oss tips och idéer gällande vårt arbete.  
  

2.2 Intervjuer 
Intervjufrågorna förbereddes efter det att vi läst in oss på de områden som kunde 
vara relevanta. Vid intervjuerna hölls en låg grad av strukturering och 
standardisering, och den planerade strukturen frångicks ofta. Intervjupersonerna 
gavs mycket svarsutrymme och uppmuntrades att tala vidare med hjälp av 
följdfrågor.   
 
Vid intervjun med VD Lars-Erik Dahlström på Skånska Energi spelades samtalet 
in på band. En kort tid efter intervjun lyssnades bandet av och dokumenterades 
skriftligt6. 
 
Intervjun med marknadschef Per Gullbrand på Bravida genomfördes genom att 
Per Gullbrand först höll en presentation med hjälp av OH-bilder. Därefter ställdes 
kompletterande frågor. 

2.3 Litteratur 
Viss information erhölls från böcker men framför allt inhämtades ny kunskap från 
uppsatser och rapporter. Dessutom sökte vi information på Internet för att 
ytterligare bredda oss men denna information har inte alltid använts i uppsatsen.   

4 Se kapitel 7.2.1 ”Bravidas system för övervakning och kontroll: BBI F20” 
5 Se kapitel 3.2.1.4: ”EX04” 
6 Se bilaga1: Intervju med Lars-Erik Dahlström, VD på Skånska Energi 
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3. BAKGRUND 

3.1 Elmarknadens avreglering 
När avregleringen av elmarknaden skedde 1996 uppstod en konkurrenssituation 
vad det gäller försäljning och produktion av el. Som konsument innebär det att 
man själv får välja sin elleverantör. Dock kan man inte byta elnätsleverantör utan 
kunderna måste betala en fast nätavgift till det energibolag som äger nätet där man 
bor.   
 
I den inledande fasen av avregleringen fanns det ett regelverk som innebar att man 
måste installera en särskild mätarutrustning (Avalon x-base) i sitt hus för att få 
byta energibolag. Mätarutrustningen byggde på timvis avläsning och kostade cirka 
8000 kr. Denna kostnad var den enskilda kunden tvungen att stå för. Det gjorde att 
många inte tyckte det var lönt att byta elleverantör. Först när det här kravet 
upphävdes 1999 och energibolagen fick rätt att använda sig av enklare metoder 
för mätinsamling (t.ex. billigare datasystem eller ett manuellt insamlingssystem) 
fick man en verklig fri konkurrens. Nu kunde kunderna tjäna på att byta 
elleverantör7. 
 
En del energibolag har valt att konkurrera med priset och satsar på att behålla 
lönsamheten genom att istället öka volymen. Andra har valt att erbjuda sina 
kunder någon form av mervärde. Ytterligare andra har valt att sälja av sin 
elverksamhet. 

3.2 Karlshamn Energi 
Karlshamn Energi har som vision att de ska vara ledande energileverantör i 
Karlshamn och verka för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Målen 
är att ha nöjda kunder, rätt kvalité, god ekonomi, kompetent personal och verka 
för en god miljö. 
 
Den senaste satsningen som gjorts var införandet av fjärrvärme i Mörrum. 
Fjärrvärmesystemet ger Mörrums kunder möjlighet att använda förnyelsebar 
energi för att värma upp sina hus.  
 
Karlshamn Energis elkunder är i första hand småföretagare och privatkunder. 
Verksamheten är uppdelad på två områden: värme och el. Fjärrvärmen i 
Karlshamn och i Mörrum baseras till 90 procent på biobränsle. 
 
Karlshamn Energi AB bildar tillsammans med dotterbolaget, Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB, en koncern. Karlshamn Energi AB ägs till 100 procent av 
moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB, som i sin tur ägs av Karlshamns 

7 Matson, Peter 2001. ”Elstatistik som energitjänst”- Fokus på hushållskunder. Licenciatavhandling ISRN 
LUTMDN/TMVK—7049—SE; Lunds Universitet, Institutionen för Värme- och Kraftteknik. 
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kommun. Elhandeln och elproduktionen ligger inom dotterbolaget Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB. I vår text skiljer vi inte alltid  på dessa bolag utan vi 
benämner verksamheten med Karlshamn Energi. 
 
 
  
 
 

 

 
  
 
 
 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
 

 
36 personer är idag anställda på Karlshamn Energi. Det är ett litet företag med en 
platt organisation.  
 
Karlshamn Energi försörjer 8000 hushåll och företag med el. Elnätet omfattar i 
huvudsak Karlshamns tätort och Karlshamn Energi äger själva detta nät.  
 
Karlshamn Energi samarbetar med Birka Marknad AB vid elinköp. Karlshamn 
Energi har en lågriskpolicy när de handlar el och det innebär att de binder sig vid 
ganska långa avtal. Priserna på elbörsen kan nämligen snabbt ändras både upp och 
ner8. 
 
Omsättningen 2001 var 109 miljoner. Resultatet under samma år var 9 miljoner 
men detta var sämre än vad Karlshamn Energi hade planerat. En av orsakerna till 
det sämre resultatet var att Mörrums bruk hade mindre överskottsvärme att sälja. 
Man var då tvungen att använda olja för att producera värme, vilket är dyrare. En 
annan orsak var att marknadspriset på el steg. Ytterligare en anledning till att man 

8 Karlshamn Energis webbplats 

Kommunen 

Stadsvapnet i Karlshamn AB 

Karlshamn Energi  

Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB 

Bild 1. 
 
 

Bild 1. Karlshamn energi består av tre bolag som ytterst ägs av Karlshamn Kommun. 
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inte fick det resultat man hade hoppats på var att det blåste mindre förra året. Man 
fick bara ut två tredjedelar så mycket energi från vindkraftverken som man hade 
räknat med.  
 
Det som däremot gav bättre resultat än väntat var värmeförsäljningen som ökade 
med 10 procent under 2001. Den stod därmed för den största omsättningen.     
 
Karlshamn Energi har de lägsta elnätspriserna i Blekinge och priset för fjärrvärme 
ligger under medianpriset. Vad det gäller investeringar har man under 2001 satsat 
19 miljoner jämfört med förra året då man satsade 43 miljoner. Förra årets stora 
satsning berodde på att man byggde ut fjärrvärme i Mörrum samt att man satsade 
på byggande av vindkraftverk. Man satsar stort på fossil fri energi och från år 
2003 beräknas 95 procent av värmeproduktionen vara koldioxidfri.  
 
Kunderna hos Karlshamn Energi Elförsäljning kan teckna olika avtal gällande 
sina elpriser. Dessutom kan priset variera beroende på vilken tid på året det är. 
Det är högpris november till mars mellan 06.00 och 20.00. Under övriga tider har 
Karlshamn Energi Elförsäljning lågpris på el9.  
 

3.2.1 Karlshamn Energis datoriserade system 
  
Karlshamn Energi använder fyra olika datoriserade system för att få in mätvärden 
från kunder. Därutöver läser man av kundens elmätare manuellt en gång om året. 
Den manuella metoden används vid avläsning av alla hushållskunders mätare, 
medan de datoriserade systemen används vid avläsning av större företags mätare. 
 

3.2.1.1 Avalon x-base  
Avalon x-base säljs av Enermet och är ett system som används för att läsa av både 
elmätare och fjärrvärmemätare. Detta system fungerar så att en elmätare skickar 
pulser (mätresultat) vidare till en mätterminal. Från mätterminalen skickas 
mätresultaten via telenätet eller signalkabel vidare till en insamlingsdator. 
Systemet bygger på timbaserad fjärravläsning. 
 
Avalon x-base kommunicerar sämre med debiteringssystemet än vad CustCom (se 
nedan) och Mcom (se nedan) gör. Dessutom förekommer det mycket störningar 
och signaler kan till och med försvinna. 
  
Avalon x-base är det äldsta datoriserade systemet. Det är ett utgående system som 
inte kommer att förnyas. 

9 Information som vi tillägnat oss under vår fallstudie 
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3.2.1.2 CustCom   
CustCom-systemet säljs av Senea och används för att mäta fjärrvärme och el. För 
att inhämta data använder man sig av det befintliga lågspänningsnätet10 på den 
första sträckan mellan kundernas hus och nätstationen. Man har en mätuppsamlare 
som kallas collector för varje område och en räknare, Counter 1000, på varje hus. 
collectorerna är placerade i nätstationer och kan hantera upp till 1000 kunders 
räknare (counters). Centralsystemet är en SQL-server och där lagras kundernas 
mätvärden. En gång per dygn anropar centralsystemet collectorerna och då hämtas 
det senaste dygnets alla mätvärden hem. Kommunikationen mellan 
centralsystemet och collectorerna sker via signalkabel. Skulle det bli ett avbrott i 
signalkabeln finns värdena fortfarande lagrade i både räknarna och 
mätuppsamlarna och det gör att systemet är ganska säkert.  
 
Problemet med systemet är att all data inte alltid kommer in. Det kan till exempel 
bero på att det ligger andra kablar i närheten som stör kommunikationen men även 
värmepumpar och lågenergilampor kan orsaka störningar vid 
elnätskommunikation11. Varje månad måste mätteknikern aktivt fråga servern 
efter de värden som inte kommit in.   
 
Med CustCom-systemet kan man läsa av kundens faktiska förbrukning varje 
timme eller oftare om man så vill. Om man hellre skulle vilja ha reda på 
mätarställningen kan man få den informationen utan problem.   
 

3.2.1.3 Mcom  

Mcom-systemet säljs av ABB (förut såldes det av SVM) och kan användas för att 
läsa av förbrukningen av fjärrvärme och el. Hos Karlshamn Energi används 
systemet idag för att mäta fjärrvärmeförbrukning.  
 
Med hjälp av det här systemet kan man både få reda på energiställning och volym. 
Man kan få reda på flödet om man vill eftersom man använder sig av 
flödesmätare. Om man hellre skulle vilja ha mätarställning kan man få reda på det 
med hjälp av volymen vid en viss tidpunkt. 
 
Kommunikationen sker via signalkabel. Systemet är känsligt för åska och om en 
enhet slås ut påverkar det många enheter i samma slinga. Det kan ibland vara svårt 
att hitta den felande länken efter det att en enhet slagits ut. 
Med hjälp av det här systemet kan man när som helst läsa av förbrukningen men 
det görs vanligtvis en gång i månaden. För att hålla reda på om systemet fungerar 

10 Elnätet är uppdelat i en högspänningsdel och en lågspänningsdel. Högspänningsnätets uppgift är att 
transportera energi från producerande enheter till nätstationerna och spänningen ligger runt 20 kV. 
Lågspänningsnätet går från nätstationen till abbonenten via ett eller flera kabelskåp. Spänningen i 
lågspänningsnätet ligger på 400V. Kabelskåpens uppgift är att fördela elektricitet till användaren. 
11 Matson, Peter 2001. ”Elstatistik som energitjänst”- Fokus på hushållskunder. Licenciatavhandling ISRN 
LUTMDN/TMVK—7049—SE; Lunds Universitet, Institutionen för Värme- och Kraftteknik, Sid 30 
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som det ska lägger mätteknikern ut larmjobb en gång i veckan Ibland kan ett fel 
helt enkelt handla om att batterierna i mätstationen tagit slut och måste bytas ut.   
 
Med Mcom får man en momentan ställning, det handlar alltså inte om att man får 
någon timavläsning, utan man måste aktivt gå in i systemet och fråga vad 
mätarställningen är.   
 
Avläsningen går till så att mätteknikern lägger upp ett antal ”jobb” en vecka i 
taget. I slutet av veckan har systemet producerat tre filer med mätvärden. De 
attribut som filen innehåller är: ID-nummer (för varje anläggning), datum, 
mätarställning och volym. Dessa lagras till databasen. När filen läses upp till 
debiteringssystemet mellanlagras data i en buffert samtidigt som man visuellt får 
upp den på skärmen. Man ser alltså både föregående mätarställning och nuvarande 
vilket gör det lättare att upptäcka ett felaktigt värde. Man har också triggat ett 
larmsystem som reagerar på konstiga eller obefintliga skillnader mellan ingående 
och utgående värden. Att föra över mätningarna till debiteringssystemet sker inte 
automatiskt utan görs manuellt.  
  

3.2.1.4 EX04 
EX04 är en SQL-server-applikation som säljs av Exomatic. Exomatic har en egen 
kommunikations-metod som kallas Exoline. Hårdvaran som skruvas upp hos 
kunden kallas DUC (datoriserad undercentral). Systemet kommunicerar via 
signalkabel och det handlar om att företag ska kunna använda systemet för att 
övervaka och styra sin fastighet. EX04 är ett ”intelligent” system som styrs med 
hjälp av en agent12. Fastigheten kan övervakas via Internet och uppdrag kan 
läggas upp mot servern. Därefter bestämmer agenten ifall uppdraget ska 
genomföras eller ej. Systemet möjliggör alltså en styrning via Internet men denna 
styrning övervakas av förprogrammerad mjukvara. EX04s inbyggda 
säkerhetsspärrar kan till exempel handla om att ingen ska kunna sänka värmen i 
en fastighet till noll grader. Tanken är att om någon hackar sig in på systemet ska 
det inte gå att göra någon allvarlig skada.  
 

12 Se kapitel 5.2 Agentteknik 
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3.3 Effekt 
Som många kanske minns från tidigare skolgång är volt * ampere = watt och 
effekt mäts i watt. När man talar om energi och energiförbrukning så är det 
detsamma som den effekt som förbrukas i förhållande till en bestämd tidsenhet: 
effekt * tidsenhet = energi. Vanligen uttrycks detta som kWh (kilowattimmar). 
 
Karlshamn Energi mäter bara effekten hos större företag, medan förbrukningen 
hos mindre företag och hos hushållskunder istället lästes av genom att man noterar 
vad mätarställningen står på (antingen manuellt eller med ett datoriserade 
systemet). Det gäller nämligen för energibolagen att hålla reda på 
”effektslösarna”. Ett företag kan ha en låg effektförbrukning fördelat över många 
timmar, eller en hög effekt under ett fåtal timmar. Effektslösarna är de som under 
kort tid har en hög effekt.  
 

3.4 ”Just-in-time”-leveranser och ”just-in-time”-produktion 
El måste produceras i samma ögonblick som den konsumeras, eftersom el inte går 
att lagra. När vi köper el hemma trycker vi på en knapp, kanske för att tända en 
lampa eller starta en hushållsmaskin, och i och med det så initieras en elleverans 
från vår elleverantör13. Detta kallas ibland för ”just-in-time”-leverans och ”just-in-
time”-produktion. 
 
En ”Just-in-time”-leverans kan också vara ett sätt att spara kostnader, eftersom 
man då inte behöver ha ett stort buffertlager för att säkra kontinuerlig produktion. 
Men vad det gäller el är det alltså inte ett frivilligt val, utan en nödvändig 
förutsättning. 
 
”Trots att det finns tillräckliga reserver i det nordiska kraftsystemet för att täcka 
energibehovet under år med normal nederbörd är produktionskapaciteten redan i 

dag knapp vid toppar i elförbrukningen. Norge och Sverige är beroende av 
elimport även under normala år. Vid år med extremt lite nederbörd kan det bli 

energibrist i Norden och vid en längre tids kyla kan det bli ett kraftigt 
effektunderskott”14. 

 
Det är av vital betydelse för samhället att värme och el aldrig felar. Detta betyder 
att energiproducenter har ett energiansvar där de alltid måste hålla sig med en viss 
överkapacitet. El är ju inte lagringsbar och för att garantera elförsörjningen måste 
man kunna producera mer el vid behov. Om behovet av överkapacitet kunde 
minskas med bara några få procent genom att kapa effekttopparna skulle stora 
vinster göras.   
 

13 Bergman Lars (1994). Den nya elmarknaden. SNS (Studieförbund, näringsliv och samhälle) Stockholm 
14 Elmarknaden 2001. Energimyndigheten, Eskilstuna juni 2001. 
www.vok.lth.se/EEP/files/pdf/Elmarknaden2001.pdf, sid2   
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3.5.1 Problemet med ”just-in-time”-leveranser och ”just-in-time”-
produktion 

 
Inför långsiktiga förändringar kan det vara svårt att matcha mängden producerad 
el med elförbrukningen. Om samhället till exempel är på väg in i en 
högkonjunktur måste det kanske byggas en ny energianläggning för att klara det 
framtida ökade behovet av el. Det kan ta flera år innan en sådan anläggning är 
färdigbyggd och under tiden måste konsumenternas krav kunna tillgodoses.  
 
Om man använder förbättrade metoder för att förutsäga energiförbrukning skulle 
man kunna hålla sig med en mindre överkapacitet av energiproduktion. 

Bild 2. 
 
 

 
 
Bild 2. Energiproducenter har ett energiansvar där de alltid måste 

hålla sig med en viss överkapacitet. 
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4 FRAMTIDA KRAV 

4.1 Att lösa problemet med ”just-in-time”produktion och -
distribution  
 
Förbättrade metoder för att slippa hålla sig med en stor överkapacitet är något som 
många hoppas på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur skulle det då gå till? Förutsatt att man vet vilka anläggningar man får stänga 
av och vid vilka tidsintervaller kan elen fås att räcka längre. Ett sjukhus kan ju 
inte bli utan el, men däremot skulle en villa inte ens hinna bli utkyld om värmen 
stängdes av under en timme om dagen. 
 
Kan då privatkunder se några fördelar med ett sådant system? Ja, säger vissa, om 
kunden kan se ekonomiska fördelar med att spara på elförbrukningen, så är det ett 
sätt att få denne välvilligt inställd. Redan idag har ju de flesta energibolag olika 
taxor för dag, kväll och natt. På det viset kan kunden spara pengar genom att välja 
att tvätta senare på kvällen istället för på mitt på dagen då de tunga industrierna 
behöver mycket el. Om den här möjligheten utökas än mer med hjälp av 
marknadsbaserad prissättning under dygnets alla timmar, skulle kunden kunna 
spara mer pengar. 
 
Men om man går steget längre och tänker sig att värmen skulle stängas av under 
en timme: då måste den enskilda värmepannan ha en egen mätare där man 
antingen kan gå in och stänga av värmen själv eller också låter det ske 
automatiskt. Om kunden själv ska reglera värmen så att den helt stängs av under 
vissa tidsperioder kan man skriva in det i kontraktet med kunden. Kunden får ett 
mer fördelaktigt pris om detta villkor följs. 
 
Fortfarande är det dock svårt att se hur enskilda kunder ska lockas av ett sådant 
här system, eftersom det verkar besvärligt att konsumenten ska hålla reda på 
värmeregleringen själv. Om det däremot skedde automatiskt, skulle det vara 
lättare att motivera en sådan här reglering. 

Bild 3. 
 
 

 

Bild 3. Man vill ha en mindre överkapacitet av el samtidigt 
som förbrukningen ska vara mer jämn. 
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4.2 Energipropositionen 
Effekttoppar är inte bara ett problem för de olika energibolagen och 
energiproducenterna, utan det är också en samhällsfråga. Energiförsörjningen är 
en mycket viktig fråga för Sverige eftersom det är en av grundstenarna till 
välfärden. Elen och värmen måste alltid fungera för att sjukhus, skolor och 
industrier ska kunna klara sin verksamhet. Det gäller att vi har ett stabilt 
energisystem och att priset på el är konkurrenskraftigt. 
 
I 1997 års energiproposition framhöll man att Sverige måste satsa på förnybar el, 
som till exempel vindkraftverk och biobränsle. Man underströk också vikten av att 
uppmuntra minskad elanvändning vid uppvärmning av byggnader. Det framgår av 
2002 års energiproposition att man nu försöker hitta en väg för att lättare kunna nå 
dessa mål.   
 
Regeringen uppmuntrar initiativ som kan reducera antalet effekttoppar och nya 
regelverk kommer att styra utvecklingen åt det här hållet. Just nu inväntar 
regeringen olika utredningar om till exempel effektavläsningens15 fördelar, men 
när resultaten av utredningarna presenterats kan vi förvänta oss nya krav på 
energibolagen. Troligtvis kommer det första kravet vara att förbrukningen hos 
kunder som har en årlig förbrukning av el på mer än 8000 kWh (normal 
förbrukning av el är cirka 25 000 kWh) ska mätas och samlas in minst fyra gånger 
om året.        
 
På sikt hoppas man på att tätare avläsningar ska leda till att kunder förändrar sina 
förbrukningsmönster. Detta skulle i slutändan minska antalet effekttoppar16.   
Hur kan då ett energibolag som Karlshamn Energi bemöta ett sådant här krav? 
Datorsystemen är redan utformade så att man kan samla in uppgifter om 
elförbrukning minst en gång per kvartal om man så vill, vare sig det rör sig om 
den faktiska elförbrukningen eller en uppgift om mätarställning. Det är det 
manuella systemet som innebär ökade kostnader och merarbete, eftersom 
anställda ska läsa av elen ytterligare tre gånger per år. Ska man då bygga ut det 
manuella systemet ytterligare eller ska man införa datoriserade system på samtliga 
kunder?  

15 Timbaserad fjärravläsning kan ibland kallas för effektavläsning. 
16 Regeringens energiproposition år 2002, 
http://naring.regeringen.se/fragor/energi/energiprop2002/pdf/n2002_011.pdf 
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4.3 Utökade tjänster 
Avregleringen innebar en konkurrenssituation mellan energibolag. Det har gjort 
att utökade tjänster blivit mer viktiga. Sådana utökade tjänster kan vara att erbjuda 
energirådgivning, energibesparing, teletjänster via elnätet, Internet via elnätet, 
”smarta hus” – lösningar, nära kundrelationer eller en stark miljöprofilering. 
 
Lönsamheten hos dessa mervärden är dels beroende av kostnader för utveckling 
och underhåll och dels av kundernas betalningsvilja. 
 
En utökad tjänst som Skånska Energi har är att de erbjuder kunderna statistik om 
den egna elförbrukningen via Internet. Tanken är att kunderna med hjälp av 
statistiken ska få ett bättre grepp om den egna förbrukningen. Detta kan få 
kunderna att förändra sina förbrukningsmönster så att de kan spara mer energi och 
pengar.   
 
En annan utökad tjänst kan vara att låta kunderna få sin elräkning oftare, till 
exempel en gång i månaden. Vid en studie som gjorts av Oslo Energi visade det 
sig att det var den frekventa debiteringen som huvudsakligen kunde motivera 
kunder att förändra sin egen energiförbrukning. En frekvent debitering påverkar 
kunden mer än en grafisk redovisning där man kan se sin egen förbrukning17. 

4.4 Kundkrav 

 4.4.1 Enkel faktura 
Energibolagens fakturor har med jämna mellanrum varit föremål för kritik. De är 
ofta mycket svårtolkade, vilket varken gagnar kunderna eller branschen. Ett 
framtida krav är att fakturorna måste bli mer lättbegripliga18.  

4.4.2 Kunderna vill se sin faktiska förbrukning  
Vid manuell avläsning av el använder många energibolag en schablonmässig 
debiteringsmodell. Den räkning som skickas ut till kunden är inte uträknad efter 
dennes faktiska elförbrukning, utan är en kvalificerad uppskattning som baserar 
sig på faktorer som föregående periods mätarställning, föregående periods 
förbrukning och nuvarande periods väderlek. Det innebär att kunderna 
preliminärdebiteras vid de flesta faktureringstillfällena. Dessa schablonberäknade 
uppgifter korrigeras senare i samband med den årliga avläsningen. 
 

17 Matson, Peter 2001. ”Elstatistik som energitjänst”- Fokus på hushållskunder. Licenciatavhandling ISRN 
LUTMDN/TMVK—7049—SE; Lunds Universitet, Institutionen för Värme- och Kraftteknik. 
18 Sverker Olofsson, SVT, Plus, ”Behöver verkligen elräkningarna vara så svåra att förstå sig  
På”  (2001-05-07). 
http://www.svt.se/umea/plus/plus_tom02v02/ARKIVET/7_5_2001/Elrakningar/Sydkraft___Vattenfall/sydkraft_
__vattenfall.html 
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Vid de tidpunkter då elnätet belastas av många effekttoppar är elen dyrare. Vid 
schablonberäkning tar man dock inte hänsyn till detta utan alla kunder betalar ett 
genomsnittspris för året. Det innebär att kunder som har en jämn och låg 
förbrukning subventionerar de som ofta bidrar till att öka effekttopparna. Till 
exempel har ofta lägenhetskunder en jämn förbrukning under året, medan villor 
som har elektriska element ofta bidrar till effekttoppar under vintern19. 
 
Men enligt den senaste Temo-undersökningen vill sju av tio elkunder inte betala 
enligt energibolagens uppskattningar. De vill betala exakt för den energi som de 
förbrukar20.  
 
En annan aspekt av den schablonmässiga betalningsmodell som vi ofta använder i 
Sverige, är att lägenhetskunder betalar en medelkostnad för husets eller 
trappuppgångens totala varmvattenförbrukning. Med en individuell mätning av 
varmvattenförbrukning skulle kunder vara mer motiverade att spara på 
varmvattnet21. 

5. DAGENS TEKNIK 

5.1 Mätsystem 

5.1.1 Timvärden 
Timvärden kan man få med de automatiska mätdatasystem som timvis läser av 
elförbrukning i kilowattimmar (kWh). I fastigheterna installeras en enhet som 
registrerar kundens elanvändning och sedan hämtar ett centralsystem in värdena 
22. Detta kallas ibland för effektavläsning eftersom en timbaserad fjärravläsning 
ger den faktiska förbrukningen i kilowatt. 
 

5.1.2 Mätarställning 
En gång per år sker en avläsning av elmätare manuellt på villor och lägenheter. En 
anställd går ut och läser av med hjälp av en handterminal som automatiskt läser in 
förbrukningen i kilowattimmar (kWh) som varit mellan två tillfällen23.    

19 ”Delredovisnings rapport av regeringsuppdrag - Uppdrag att studera om mätperiodens längd bör regleras och 
om preliminärdebitering av elförbrukning bör avskaffas”, Energimyndigheten, oktober 2001. 
http://naring.regeringen.se/fragor/energi/pdf/delred_mattid_011001.pdf 
 
20 Se bilaga 2. Pressmeddelande: TEMO-undersökning utförd på uppdrag av Svensk Energi tillsammans med 
Konsumentverket 
21 Se bilaga 4. Intervju med Per Gullbrand, marknadschef vid Birka BPA Informationssystem 
22 Matson, Peter 2001. ”Elstatistik som energitjänst”- Fokus på hushållskunder. Licenciatavhandling ISRN 
LUTMDN/TMVK—7049—SE; Lunds Universitet, Institutionen för Värme- och Kraftteknik. 
23 Information som vi tillägnat oss under vår fallstudie 
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5.2 Agentteknik 
”En agent är ett datorsystem som är placerad i någon miljö och som klarar av en     

självstyrande händelse i denna miljö för att kunna tillmötesgå dess designade 
mål”24. 

 
Att systemet ska vara självstyrande betyder att det ska klara av att agera utan 
direkt inblandning av människor eller andra agenter. Det ska kunna ha kontroll 
över sina egna händelser och interna tillstånd. Agenter inkapslar tillstånd på 
samma sätt som ett objekt, men man kan också se det som att agenter inkapslar 
beteende. 
 
En agent är ett intelligent datorsystem som klarar av flexibla autonoma händelser 
för att möta dess designade mål. Agenter har exakt kontroll på de händelser de 
utför men man ska inte glömma bort att beslutet i slutändan ligger hos den 
människa som programmerar agenten.    
 
Ett agentsystem är flexibelt och mottagligt för lokal information vilket betyder att 
agenterna kan ”uppfatta” sin miljö. Miljön kan till exempel bestå av den fysiska 
världen, användare och/eller av andra agenter. Agenterna måste snabbt kunna 
svara på de förändringar som inträffar i miljön. Agenter ger inte bara respons på 
sin miljö utan kan också ta egna initiativ när det behövs. Man kan till och med gå 
så långt som att påstå att agenter är sociala, eftersom de ska kunna klara av att 
påverka såväl agenter som människor för att lösa sina problem och för att hjälpa 
andra med deras aktiviteter . 
  
Ett multiagentsystem kallar man ett system som är designat och implementerat 
som flera interagerande agenter. Det är helt enkelt många agenterna som 
samarbetar och kommunicerar med varandra25. 

5.2.1 Vad kan agenter erbjuda? 
Agenter erbjuder möjligheten att lösa problem som tidigare varit omöjligt att lösa 
per automatik. Detta har antingen berott på att tekniken inte funnits eller också har 
det varit för dyrt eller för svårt att utveckla lösningarna med den teknik som man 
tidigare varit hänvisad till. Agentteknik ger också en ökad möjlighet att lösa 
problem på ett effektivare, snabbare och lättare sätt. Med hjälp av agenttekniken 
verkar datorsystemen självständiga. 
 

24 Jennings Nicholas R, Woolbridge Michael J. (1998). Agenttechnology, Foundations, Applications, and 
Markets. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
25 Jennings Nicholas R, Woolbridge Michael J. (1998). Agenttechnology, Foundations, Applications, and 
Markets. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
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För att uppnå en maximal funktionalitet måste ett agentsystem vara: 

• autonomt - om agentsystemet inte får en exakt specifikation på hur ett 
problem ska lösas måste det ändå kunna avgöra det utan att användaren 
måste tillfrågas.  

• initiativtagande - agentsystemet ska inte vänta på att bli tillsagt vad det ska 
göra i nästa steg utan det ska ge förslag till användaren. 

• svarande - agentsystemet ska ta med i beräkningarna att användarbehoven 
kan förändras. Det ska då kunna ändra på uppgifter i miljön. 

• anpassningsbart - agentsystemet ska känna till användarens preferenser 
och hela tiden verka för att dessa följs26.   

5.3 Kommunikation  

5.3.1 Internet via elnätet 
Vi skrev i kapitel 3.2.1.2 att CustCom - systemet använder lågspänningsnätet för 
att skicka data från räknarna (counters) i husen till mätuppsamlaren (collectorn) i 
nätstationen. En sådan här kommunikation via elnätet innebär många nya 
möjligheter. Man skulle till exempel kunna använda elnätet för Internet och 
bredband på ett sätt som motsvarar hur vi idag använder telenätet.  
 
Elnätet kan användas både för snabb och långsam kommunikation. Om man 
använder ett lågt frekvensintervall (mindre än 148,5 kHz) så finns det redan en 
standard för inom vilket intervall man bör hålla sig och vilken styrka signalen ska 
ha. Problemet vid en låg frekvens är att överföringshastigheten blir för långsam. 
Därför vore det bättre att använda en bärvåg i intervallet 3-30MHz, men för detta 
har vi idag ingen standard. Om man använde det här höga intervallet skulle 
signalen ha både en god utbredning och en hög hastighet (2-10Mbit/s). 
 
Med tanke på bredband så är tekniken fortfarande under utveckling. Signaler över 
elnätet dämpas ganska snabbt och det behövs extra åtgärder för att få fullständig 
täckning inom ett områden27. Problemet är att avståndet mellan nätstationen och 
kunden är långt. Man använder elnätsmodem och kan då skilja "ström" från 
bredband och många tror att man är nära en lösning vad det gäller problemet med 
bristande täckning28. 

26 Jennings Nicholas R, Woolbridge Michael J. (1998). Agenttechnology, Foundations, Applications, and 
Markets. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
27 Elforsk rapport, september 2001 ” Det intelligenta huset”. Svenska elföretagens forsknings- och utvecklings – 
Elforsk – AB. 
28 Ystad kommun webbplats :  
http://ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/D8BAF5B3C692887EC1256A420044F5E4?OpenDocument&Highli
ght=bredband 
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5.3.2 Smarta lösningar och kommunikation 
En förutsättning för att man ska kunna utnyttja agenttekniken i samband med 
elförbrukning är att man har en bra kommunikationen. Om denna kommunikation 
kan skötas via det redan befintliga elnätet skulle man slippa bygga en helt ny 
infrastruktur. Med en dubbelriktad kommunikation via elnätet kan man även 
skicka ut en styrimpuls. Den impulsen kan styra ett agentsystem som på olika sätt 
utför smarta energisparande åtgärder. 
 
De lösningar som finns idag vad det gäller dubbelriktad kommunikation för att 
skapa intelligenta lösningar är: EIB, LON, OSGi, Microsoft home network och 
Bluetooth. De här kommunikationslösningarna kommer från olika leverantörer 
och kan inte kommunicera med varandra. I vissa fall kan de till och med störa 
varandra. Idag talar många för att det bästa vore att skapa standarder för 
kommunikationslösningar. En standard skulle tvinga alla konkurrerande bolag att 
trots allt arbeta mot en gemensam och riksomfattande infrastruktur29.  

5.4 Intelligenta funktioner 
Ofta när det talas om olika intelligenta tjänster och system i byggnader används 
begreppet ”smarta hus”. Idag tycker egentligen många att detta begrepp inte borde 
användas, utan att de smarta funktionerna kan verka fristående av varandra. 
”Smarta hus” innebär nämligen att hela huset ska vara smart, till exempel kylskåp 
som ”berättar” vad som behöver köpas in och vilka rätter som kan tillagas. Dock 
har uttrycket ”smarta hus” etablerat sig hos allmänheten.  
 
Smarta funktioner kan delas in i tre grupper: 
 

• Integrerande funktioner - funktionerna sköter sig själva så att användaren 
inte behöver vara aktiv. Exempel på detta kan vara: individuell mätning av 
el och värme, styrning av värme och ventilation, belysningsstyrning. 

 
• Tjänsteanknutna funktioner – funktionerna är beroende av att 

fastighetsägaren eller slutkunden samarbetar med ett tjänsteföretag. Med 
tjänsteanknutna funktioner kan man till exempel skapa trygghetslarm eller 
inbrottslarm.  

 
• Användarstyrda funktioner – funktionerna aktiveras av användaren själv. 

Exempel på detta kan vara: att boka av tvättstuga eller att använda olika 
tjänster via Internet.  

 
 

29 Elforsk rapport, september 2001 ” Det intelligenta huset”. Svenska elföretagens forsknings- och utvecklings – 
Elforsk – AB. 
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Ett ”smart hus” måste kunna erbjuda någon ny tjänst, till exempel möjlighet till 
fjärrstyrning eller övervakning av värmen. En funktion kan kallas smart när den 
som använder tjänsten själv tycker att den har ett nyhetsvärde och ger ett 
mervärde. I andra sammanhang anser man att agentteknik ligger bakom 
intelligenta funktioner. 
 
”Intelligenta bostadshus” innebär nya möjligheter vad det gäller vatten, el och 
värme. Det ”smarta” är när man kan utnyttja mätvärdena till att också till exempel 
styra energianvändningen eller temperaturen i den aktuella bostaden. Genom att 
installera ett styr- och övervakningssystem kan energianvändningen sänkas.  
 
Tekniken för intelligenta tjänster finns idag men vissa problem kvarstår. Det 
saknas gemensamma standarder och det finns också en rädsla när det gäller 
säkerhet. Produkterna som installeras idag kommer många gånger från olika 
leverantörer vilket gör att de inte kan kommunicera med varandra. Om man som 
kund vill installera smarta funktioner i en färdigbyggd fastighet kan det uppstå 
problem eftersom det kan bli ett stort arbete med att dra in kablar i huset. Det 
finns sällan tillgängligt utrymme och kablarna får då läggas utanpå väggarna i 
stället för i tomma rör. Detta är kostsamt30.  

5.5 LonWorks-nätverket 
LonWorks är en nätverkslösning som idag börjar bli allt vanligare vid kontroll och 
övervakning av komponenter i system. Med LonWorks använder man noder och 
neuronchip. De kommunicerar via ett standardiserat protokoll och gränssnitt. 
Varje nod har i sig så pass mycket processorkraft att den kan hantera protokollet 
och en eller flera kontrollfunktioner. Ett exempel på hur en nod kan användas är 
att den kopplas till en strömbrytare eller en rörelsedetektor. 
 
Noderna har ett fysiskt gränssnitt som gör att processorn kan kommunicera med 
hjälp av ett antal valfria medier: fiber, radio, elnät, partråd med mera31. 
  
LonWorks består av sex delar: 
 

• Noden (kretsar som hanterar I/O, kommunikation, styrfunktioner) 
• LonTalk (protokollet som finns implementerat i noderna) 
• Transcievers (sköter kommunikation mellan olika medier och hastigheter) 
• Nätverksgränssnitt (Ethernet- och Dali-standard) 
• Utvecklingsmiljö (utrustning för programmering och utveckling av 

produkter)32 
 

30 ”Elforsk rapport, september 2001 Det intelligenta huset”. Svenska elföretagens forsknings- och 
utvecklings – Elforsk – AB. 
31  Svensk Energis webbplats: 
http://www.svenskenergi.se/era/artiklar97/Matning2.html 
32 Fakta om LonWorks vid Luleå Universitets webbplats: 
http://www.styr-teknikilulea.se/lon.htm 
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När man låter LonWorks kommunicera via elnätet kan man hämta hem 
mätvärdena från elmätaren med hjälp av ”pulsspråket” Lon Talk. I och med detta 
är man inte begränsad till att endast hämta mätvärden utan signaler kan också 
skickas i motsatt riktning för laststyrning eller för styrning av funktioner hos 
abonnenterna. Därmed kan man förverkliga det intelligenta huset. Idag kan man 
koppla noder till hushållsmaskiner och annat men i framtiden kommer de 
antagligen att byggas in i apparaterna från början. Redan idag finns de i en viss 
sorts lysrör (Helvars lysrörsarmaturer)33. 
 
För några år sedan var det mycket dyrt att kontrollera olika apparater i ett nätverk 
på det här viset men under de senaste två åren har priserna sjunkit. I dagsläget är 
kostnaden för en nod 3-4 dollar 34. 

6. SMARTA LÖSNINGAR UR ENERGISYNPUNKT 
Idag finns det bra datoriserade system för mätinsamling. Nu önskar sig många att 
datasystemen inte bara ska samla in värden utan att de också med hjälp av 
agenttekniken ska kunna styra energiflödet. Men för att få en inblick i framtida 
möjligheter kan man se till den forskning som finns inom området. 

6.1 Att spara energi med hjälp av agenttekniken 
Man har på olika sätt undersökt möjligheten att spara energi med hjälp av 
multiagentsystem. I rapporten ”Saving Energy and Providing Value Added 
Services in Intelligent Buildings: A multi-agent system approach”  av Paul 
Davidsson och Magnus Boman beskrivs hur ett multiagentsystem sätts att 
övervaka och kontrollera en kontorsbyggnad. Resultaten visar att man med hjälp 
av agenttekniken kan effektivisera energiförsörjningen. 
 
Målet var som sagt att spara energi med hjälp av agenttekniken men dessutom 
ville man se om de smarta lösningarna gav personerna i byggnaden en ökad 
tillfredsställelse. Energisparandet uppnåddes genom att rumstemperaturen i 
tomma rum sänktes automatiskt. Dessutom släcktes lamporna. Temperaturen och 
ljusstyrkan anpassades hela tiden efter de önskemål som varje enskild person 
hade.    
 
Ett av experimenten gick ut på att systemet kände av om någon kom in i rummet.   
Multiagentsystemet identifierade vem det var och reglerade temperaturen efter 
dennes, i förväg angivna, önskemål.  I det andra experimentet var systemet ännu 
”smartare”, eftersom multiagentsystemet anpassade temperaturen i förväg. Då 
hade personen skrivit in vissa uppgifter i en elektronisk dagbok (till exempel sina 

33  Svensk Energis webbplats: 
http://www.svenskenergi.se/era/artiklar97/Matning2.html 
34 Seminarium vid Luleå Tekniska Universitet i ämnet Framtidens Installationer den 13 februari 
2002:   
http://www.byggforumnord.com/installationer2002-02.htm#greenit 
 

 

                                                

http://www.svenskenergi.se/era/artiklar97/Matning2.html
http://www.svenskenergi.se/era/artiklar97/Matning2.html
http://www.byggforumnord.com/installationer2002-02.htm%23greenit


20  
Kandidatarbete i datavetenskap 

 Anna Häggbom - Martina Mirvéus 20(39) 
 
___________________________________________________________________________  
 
 
arbetstider) som kunde vara multiagentsystemet till nytta. I och med detta var 
rummet redan lagom uppvärmt tills hon/han kom dit på morgonen.  
 
Experimenten med multiagentsystem jämfördes med ett experiment där 
temperaturen reglerades med hjälp av en vanlig termostat (konstant temperatur 
vare sig någon befinner sig i rummet eller inte) och ett experiment där 
temperaturen höjdes och sänktes på olika tider med hjälp av en timer.   
 
Timerförsöket gav den lägsta graden av kundtillfredsställelse eftersom personerna 
upplevde temperaturförändringarna, medan termostatförsöket gav den högsta 
graden av kundtillfredsställelse eftersom det höll önskad temperatur vid dygnets 
alla timmar. Samtidigt innebar termostatregleringen en väldigt hög 
energikonsumtion. Med de multiagentbaserade försöken gavs en hög grad av 
kundtillfredsställelse samtidigt som man sparade energi35.   

6.2 Marknadsbaserade pristariffer 
Ett sätt att styra bort effekttoppar är att använda sig av pristariffer där kunderna 
betalar mer för elen vid de tidpunkter då det är risk för att effekttoppar uppstår. 
Om man skulle utveckla den här metoden fullt ut skulle kunderna i varje 
ögonblick, eller åtminstone timme för timme, betala exakt vad marknadspriset på 
el är. Skånska Energi är ett exempel på ett energibolag som gärna vill införa en så 
kallad effekttariff men de kommer nog inte göra det fullt ut, eftersom en kund då 
ibland skulle få betala uppemot 3 kronor för en kWh. Däremot funderar man på att 
använda en blandning av den gamla säkringstariffen (då en säkring bestämmer 
den maximala effekt som ett hushåll kan förbruka) och en verklig effekttariff36.  
 
Ackerman och Ygge har undersökt hur man kan använda agentteknik för att få en 
distribuerad lastkontroll. Syftet är alltså att lägga ut kontroll över hur effekt 
fördelas på fler ställen än på ett enda centralt. De har i sin modell fått fram en 
metod att sätta marknadsbaserade priser genom att varje kund får ge ett bud på 
den summa som kunden själv anser att resursen är värd. Det är således inte de 
verkliga elpriserna som bestämmer det slutgiltiga priset, utan den lokala 
efterfrågan.  
 
Det här angreppssättet innebär att man skaffar sig automatisk flödeskontroll av el 
och värme genom att använda agentteknologi. Man har sammanlänkade 
mikroprocessorer som övervakar hela systemet och som kan kommunicera med 
varandra och styra processen. Varje apparat i ett hushåll, som till exempel 
värmepannor eller vanliga element, representeras av en agent som ser till att 
systemet har en optimal och effektiv användning av energi, utan att kompromissa 
med kundens specifika önskemål.   

35 Davidsson Paul, Boman Magnus. 2000 “Saving Energy and Providing Value Added Services in Intelligent 
Buildings: A multi-agent system approach. ISRN HK/R-RES—00/8—SE; Blekinge Tekniska Universitet, 
Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap. 
36 Se bilaga 1. Intervju med Lars-Erik Dahlström på Skånska Energi 
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Det marknadsbaserade priset på el fås genom att agenterna ordnar en auktion.  
Först och främst finns det en agent som representerar energibolaget och som kan 
förklara auktionen öppnad. Auktionsagenterna har kanske som mål att minska den 
nuvarande energikonsumtionen och erbjuder en ny tariff. Det finns också en sorts 
agent som representerar kunderna, som till exempel vill använda elen för att 
värma upp sina hus.  Kundagenterna avgör hur pass intresserade de är av att vara 
med i auktionen. De kundagenter som vill sälja sin el för att få ekonomisk fördel 
lägger ett bud på auktionen (där budet handlar om vilket pris agenten vill ha för 
sin el). De kundagenter som vill köpa el gör detta för att de starkt efterfrågar elen 
av olika anledningar. De totala antalet bud värderas sedan i auktionen på samma 
sätt som på den fria marknaden och förhandlingarna pågår tills alla bud innehåller 
samma priserbjudande. Detta slutgiltiga pris gäller för alla agenter som håller fast 
vid sitt beslut att köpa den önskade mängden el. Det här kallas att man nått 
marknadsjämvikt och innebär att varje agent fått bästa möjliga deal vad det gäller 
inköp av resurser i förhållande till sin inköpsbudget. Resultatet av auktionen blir 
också en omfördelning av den tillgängliga elen.  
 
När auktionen är avslutad måste man lösa nästa problem: hur kan man skicka 0.6 
kW i medeltal till en kund som har en kabel som bara tillåter en last med 1kW? 
Elnätet, delar av det, och till och med enskilda kablar, kan stängas av och sättas på 
igen men man kan inte finjustera ellasten på det sätt som man kanske skulle vilja. 
Lösningen är att man slår av och på strömmen vid vissa uträknade tidsintervaller 
(till exempel 60 procent av tiden ”på” och 40 procent ”av” under nästkommande 
timme). På det viset kan man låta den överenskomna mängden ström delas ut i 
medeltal över tiden. Med den här lösningen måste man ha en bra kommunikation 
via elledningarna. Dessutom får på- och avstängningen inte kosta för mycket eller 
ske allt för ofta. 
 
För att bevisa sina teorier gjorde Ygge och Ackerman först en simulering av en 
verklig situation och sedan följde de upp med en mer praktisk fältstudie. Deras 
slutsatser visade att miljoner anordningar samtidigt kunde styras med hjälp av 
marknadsmekanismen, utan att man förlorade i prestanda på grund av den stora 
mängden. En fördel var också att eftersom informationen och intelligensen fanns 
lokalt hos många agenter, snarare än hos en allvetande centralenhet, så blev 
systemet mycket flexibelt37. 
 

37 Ygge Fredrik, Hans Akkermans 1997 “Smart Software as Customer Assistant in Large-Scale Distributed Load 
Management”. ISRN HK/R-RES—97/13—SE; Blekinge Tekniska Universitet, Institution for Computer Science 
and Business Administration. 
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6.3 Agenter och ”just-in-time”produktion och –distribution 
Koordinationsproblematiken vid ”just-in-time”produktion och –distribution 
handlar om att rätt mängd resurser ska produceras vid rätt tidpunkt samt att dessa 
sedan ska levereras till de rätta kunderna.   
 
Davidsson och Wernstedt har undersökt det här och föreslår en arkitektur av 
multiagentssystem för att lösa koordinationsproblemen. De föreslår att varje 
konsument får en agentutrustning som förutser det framtida behovet och på det 
viset kan man försäkra sig om att man producerar rätt mängd resurser.  
 
När man i vanliga fall försöker lösa de speciella problem som är förknippade med 
”just-in-time”produktion och -distribution gör man det genom att erfaren personal 
gör en kompetent uppskattning, till exempel genom att se till utomhustemperatur 
eller kanske ta beslutet efter vad som erfarenhetsmässigt brukar kunna fungera. 
Ett bättre sätt skulle vara att låta konsumenten själv bedöma detta, eftersom en 
lokal bedömning oftast är mer korrekt än en global bedömning. Den MAS 
(multiagentsystem)-arkitektur som Davidsson och Wernstedt föreslår utnyttjar den 
här mer korrekta lokala informationen, även om det inte är konsumenten själv som 
konkret berättar vad han eller hon tänker förbruka (i stället är det kundagenterna 
som ”berättar” detta). 
 
Ytterligare något som ingår i Davidssons och Wernstedts koncept är att de 
konsumenter som fysiskt befinner sig nära varandra delas in i samma kundgrupp 
så att resurserna snabbt ska kunna omfördelas dem emellan. Det skulle i så fall 
lösa problemet med att få resurserna levererade till de rätta kunderna.   
 
När Davidsson och Wernstedt gjorde sin fältstudie gjorde de det i samband med 
kontroll av ett fjärrvärmesystem, men försöket hade ju kunnat göras på vilken 
slags ”just-in-time”-produktion och distribution som helst. 
 
När man använder fjärrvärmesystem kan vattnet ofta värmas upp med hjälp av 
överskottsvärme vilket är miljövänligt. Men om det uppstår en köldknäpp ingår 
det ofta i fjärrvärmesystem att en annan uppvärmningsmetod används. Man håller 
sig alltså med en överkapacitet med tanke på extra kalla vintrar. I Karlshamn till 
exempel består den andra värmekällan av en oljepanna.  
 
Vanligtvis är den andra värmekällan som ingår i fjärrvärmesystemet dyrare, inte 
lika miljövänligt och dessutom kan det ta tid att starta upp den. Att använda en 
oljepanna är dessutom inte lika miljövänligt och det är ett dyrare sätt att värma 
upp vatten. 
 
Fältstudien visade att trots att skillnaden mellan faktisk och förutspådd 
värmeförbrukning ibland var mycket stor så hanterade systemet detta väl. Tack 
vare agentsystemets omfördelningsfunktion visade det sig att det räckte om man 
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höll sig med en överskottskapacitet på endast fyra procent mer varmvatten än vad 
man normalt behöver kapacitet för att producera38.   

7. JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA BOLAG 

7.1 Skånska Energi AB 
Skånska Energi AB är ett privatägt elbolag. De omsatte 1998 cirka149 miljoner 
kronor och har 40 anställda. De har drygt 16 000 kunder inom sitt nätområde 
kring Lund. Den största delen levererad el går till hushållskunder och då mest till 
småhuskunder: endast en liten del andel kunder bor i lägenhet. De har även 
mindre industriföretag, jordbruk och skolor som sina kunder. Skånska Energi äger 
sitt eget nät och de bedriver också elhandelsverksamhet. Det speciella med 
Skånska energi är att de har satsat fullt ut på en fjärravläsning som ger 
information om kundernas elförbrukning timme för timme.   

7.1.1 Skånska Energis datainsamlingssystem och debiteringssystem 
Vi besökte Skånska Energi, som använder ett enda system för insamling av 
samtliga kunders elförbrukningsvärden: CustCom-systemet39. Med CustCom-
systemet kan man se alla kunders faktiska förbrukning timme för timme. Om man 
vill kan man ställa in avläsningen med ännu tätare intervaller men det finns ingen 
egentlig anledning att plocka hem värden så ofta. 
 
Skånska Energi har även köpt in en webbapplikation som gör att kunderna kan få 
statistik över sin egen elanvändning via Internet.  

7.1.2 Timavläsning 
I och med att Skånska Energi använder timavläsning får de in mycket underlag i 
form av statistik som avslöjar kundernas förbrukningsmönster. Med den här 
informationen kan man göra vissa insatser för att förändra kundernas 
förbrukningsmönster. De har givit sina kunder tillgång till denna statistik på 
Internet. Precis som Karlshamn Energi har Skånska Energi en pristariff som går ut 
på att elen är billigare på tider då efterfrågan inte är så stor. Den utökade tjänsten 
som visar förbrukningen via Internet är dock en extra hjälp för att visa kunderna 
hur de kan vinna på att lägga sin elförbrukning på billigare tider. Kanske kan man 
också få kunder att låta bli att slösa med energin, eftersom de så tydligt kan följa 
den egna förbrukningen.  
  
En anledning till att ett energibolag som Karlshamn Energi tvekar när det gäller 
att införa fjärravläsning på samtliga kunder är att det är så dyrt att utrusta samtliga 

38 Davidsson Paul, Wernstedt Fredrik. “A Multi-Agent System Architecture for Coordination of Just-in-time 
Production and Distribution”. SAC 2002  Madrid, Spanien 
39 Se ”Karlshamn energis datainsamlingssystem” 

 

                                                



24  
Kandidatarbete i datavetenskap 

 Anna Häggbom - Martina Mirvéus 24(39) 
 
___________________________________________________________________________  
 
 
kunder med till exempel CustCom-mätare. Men Skånska Energi hävdar att det nya 
systemet genererar vinst och att investeringen kommer att betala sig40.  
  
Tidigare, innan de hade infört effektavläsning, kunde Skånska Energi inte veta 
exakt var elnätet belastades som mest av effekttoppar. Man var då tvungna att 
förstärka elnätet lite på måfå. Nu kan man se exakt vilka ledningar som behöver 
förstärkas, eftersom man vet hur nätet belastas.  
 
Skånska Energi kommer på sikt förändra det gamla tariffsystemet så att man 
istället inför en effektbaserad avgift. Det innebär en större prisdifferentiering, så 
att elen verkligen är billigare de timmar då elförbrukningen i området är lågt. 
Kunderna kommer då att kunna plocka ut hur mycket el de vill, istället för att 
begränsas av hur många ampere deras säkring är på. 
 
Skånska Energi har en belastningstopp mellan 07.00 och 08.00 och en 
belastningstopp mellan 17.00 och 18.00 på kvällen. Detta beror på att området inte 
har några tunga industrier, utan kunderna är vanliga hushållskunder. En mer 
korrekt prissättning kommer förmodligen att få kunderna att till exempel vänta 
med att sätta igång diskmaskinen tills senare under kvällen. Då får man en 
jämnare elförbrukning.  
 
I och med att man i CustCom-systemet har en dubbelriktad kommunikation finns 
grundförutsättningen för att bygga ut systemet så att man även kan skicka ut en 
styrimpuls i elnätet. Denna impuls kan till exempel styra en energisparutrustning i 
ett hus: en värmepanna skulle kunna slås av i ett hus under en timme, utan att 
huset för den skull hinner kylas ut. Skånska Energi har planer på att genomföra ett 
försökstest där vissa av kunderna får en riktig kontrollutrustning, medan andra 
bara får en verkningslös imitation (placebo) installerad. Man kan nämligen förutse 
att några kunder kommer att uppleva negativa effekter av en kontrollutrustning, 
som bara beror av själva vetskapen av att den finns till. 

7.1.3 Vinster med timavläsning enligt Skånska Energi 
Satsningen på CustCom-systemet påbörjades för åtta år sedan och innebar en stor 
initialkostnad på 46 miljoner kronor. Denna satsning kommer dock betala av sig41. 
 
En vinst har varit att man nu kan ha färre personal som sysslar med administrativa 
uppgifter, som att till exempel föra över uppgifter till debiteringssystemet. Nu kan 
Skånska energi även ge exakt information om elförbrukning till sina kunder och 
man slipper de preliminära gissningarna vad det gäller räkningarna.  
 
Om Skånska Energi hade haft det manuella systemet kvar hade man fått göra extra 
avläsningar när kunder flyttar. Andra ytterligare avläsningar (om något blivit fel 
eller om kunden vill att elmätaren ska läsas av en extra gång) skulle också ha varit 

40 Se bilaga 3. Sammanställning CustCom investeringen 
41 Se bilaga 3. Sammanställning CustCom investeringen 
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en stor årlig utgift med det manuella systemet. Nu kostar dessa extra avläsningar 
dem ingenting.  
 
En annan besparing som man fått tack vare det datoriserade 
timavläsningssystemet är att man nu kan upptäcka strömstölder och spåra var på 
nätet som någon kopplat förbi mätaren.  
 
Kunderna kan, tack vare den åskådliga statistiken, lära sig hur de ska kunna 
förändra sitt elförbrukningsmönster. I och med detta sparar de mer pengar på den 
billigare elen samtidigt som energibolaget får en jämnare elförbrukning. 
 
Ytterligare en fördel med CustCom-systemet är att det loggar alla strömavbrott 
med information om hur länge avbrottet varade och var det hände. Det är en fördel 
att ha den här statistiken till hands när nätet ska ses över42. 
 
Skånska Energi anger att investering i CustCom-systemet kan räknas hem enbart 
på egna meriter. Investeringskostnaden för det kompletta 
kommunikationssystemet, utbytet av samtliga 16 325 elmätare, inklusive 
idrifttagning, montage och provning, blev 46 miljoner kronor. Skånska Energi 
skriver av investeringen på femton år, och deras kalkylränta är 6 procent. 
Årskostnaden per abonnent blir då cirka 260–285 kronor43. 

7.2 Bravida 
Birka BPA bildade tillsammans med Bravida ett gemensamt bolag som hette 
Birka BPA Informationssystem AB (BBI). Bolaget har tidigare fungerat så att 
Birka BPA har utvecklat lösningar medan Bravida har installerat dem, men 
numera ägs Birka BPA av Bravida. Bolaget har fastighetsägare till hyreshus som 
primär målgrupp när de säljer sitt system, BBI F20. Man kan dock tänka sig att ett 
energibolag kan vara intresserat av att köpa in sig på delar av systemet och på det 
viset få tillgång till de intelligenta tjänster som kan användas för att spara energi åt 
kunden. I BBI F20-systemet använder man sig av LonWorks-nätverk.  
 
Bravida är en totalleverantör av installationstjänster. Mottot sägs ibland vara 
”Från WC till PC!”. De säljer alltså helhetslösningar och har kompetens på många 
skilda områden som till exempel tele, data, starkström, ventilation, vs, säkerhet 
och intelligenta lösningar. 
 

42 Se bilaga 1. Intervju med Lars-Erik Dahlström, VD på Skånska Energi 
43 ”Delredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag att studera om mätperiodens längd bör regleras och om 
preliminärdebitering av elförbrukning bör avskaffas”, Energimyndigheten, 2001-10-01, 
http://naring.regeringen.se/fragor/energi/pdf/delred_mattid_011001.pdf 
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I kapitel 3.2.1.4 beskrivs ett system, EX04, där företag kan övervaka och styra till 
exempel temperatur, pumpar och elförbrukning i sin fastighet. Bravidas system 
påminner om EX04 men de tänkta användarna är istället hushållskunder i 
flerfamiljshus. I Bravidas koncept ingår bland annat mätning och styrning av 
klimat, el- och vattenförbrukning44. De energirelaterade lösningar består av: 
 

• Realtidsvisning av förbrukningskostnader: Varje lägenhet har en display 
som visar förbrukningskostnaden i realtid. Den boende ser direkt vilka 
pengar som går att spara genom att sänka värmen, vilket kan leda till en 
sänkt förbrukning.   

• Smart ventilationssystem: När lägenheten är tom anpassas ventilationen. 
Om koldioxidhalten överstiger ett gränsvärde startar ventilationssystemet 
automatiskt.  

• Smart temperaturreglering: Den boende ställer in sin önskade temperatur 
och lägenheten håller denna automatiskt. Om solen skulle ligga på extra 
mycket en varm dag sänks värmen så att den önskade temperaturen 
bibehålls. 

• Fjärrstyrning av temperatur via webben: De boende har egna personliga 
webbsidor där man kan programmera in en värmesänkning under en viss 
tid. 

 
Bravidas system BBI F20 är alltså autonomt, initiativtagande, svarande och 
anpassningsbart45. 
 

7.2.1 Bravidas system för övervakning och kontroll: BBI F20 
I varje lägenhet finns en nod som registrerar och bearbetar signaler från mätare 
och sensorer. Noden kan styra de olika funktionerna i lägenheten och skickar 
informationen vidare till lägenhetsdisplayen och den personliga hemsidan. 
Lägenhetsnoderna kommunicerar med varandra men också med fastighetsservern, 
som i sin tur kommunicerar med en systemserver via Internet. Det är i 
systemservern som databasen är placerad.  
 
Med hjälp av LonWorks-noderna skulle man kunna kontrollera varenda apparat i 
ett hushåll om dessa bara utrustats med en nod men så långt går inte Bravida, 
eftersom noderna fortfarande är mycket dyra. Vi berättade under rubriken ”Att 
spara energi med hjälp av agentteknik” om ett experiment där man reglerade 
temperaturen efter varje persons önskemål. Den här funktionen är implementerad i 
BBI F20, även om temperaturen inte regleras precis efter varje enskild persons 
önskemål, utan istället sätts efter familjens överenskomna gemensamma 
önskemål. I kontorsbyggnaden ordnade multiagentsystemet så att temperaturen i 
rummen sjönk när de stod tomma. I BBI F20-systemet har man infört något 
liknande vad det gäller ventilation, eftersom ventilationen stängs ner och delar av 

44 De finns funktioner utöver dessa men vi har koncentrerat oss på mätning och styrning ur energisynpunkt 
45 Se kapitel 5.2 Agentteknik 
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elektriciteten stängs av när lägenheten är tom. Men fortfarande är BBI F20-
systemet och liknande system inte i närheten av det självstyrande 
multiagentsystemet. 
 
När ett energibolag tillsammans med fastighetsägare och boende köper 
plattformen för BBI F20 kan de välja vilka tjänster som ska ingå i systemet. En 
fastighetsägare kan även välja mellan många andra tjänster som inte är 
förknippade med el, värme eller varmvatten-förbrukning. Vi har dock 
koncentrerat oss på de intelligenta tjänster som är intressanta ur energisynpunkt. 
 
Kostnaden för att utrusta ett hyreshus med BBI F20 kan variera kraftig, beroende 
på vilka tjänster som ska ingå.    
 
Den som köper in Bravidas system kan välja mellan att antingen abonnera på 
tjänsterna och då få uppgifterna om kundernas förbrukning skickade till sig på en 
fil, eller också kan hon/han köpa hela konceptet så att hon/han själv samlar in 
värdena46.  
 

8. VAD KOSTAR SYSTEMEN? 
Karlshamn Energi har cirka 8000 nätkunder. Av dessa byggnader är 2000 villor, 
4400 lägenheter och resten är mindre fritidshus, kommunens anläggningar och 
företag (föreningar). Av dessa 8000 nätkunder är det bara knappt 100 kunder som 
redan får sin förbrukning avläst med hjälp av fjärravläsning.  Dessa har då en 
CustCom-utrustning, EX04-utrustning eller en Avalon x-base-utrustning  
installerad, medan resten läses av manuellt.   
 
Energimyndigheten har intervjuat energibolag som infört fjärravläsning. De kom 
då fram till att samtliga intervjuade företag ansåg att investeringarna var 
företagsekonomiskt lönsamma. Energimyndigheten kom fram till att en stor del av 
kostnadsminskningen för företagen berodde på att de kunde 
planera eldistributionsnäten effektivare. Dessutom kunde de få ett bättre 
resursutnyttjande av den egna personalstyrkan. De intervjuade elbolagen uttryckte 
att deras erfarenheter har varit goda, eftersom deras kunder varit nöjda med det 
nya systemet47. 

46 Se bilaga 4. Intervju med Per Gullbrand, marknadschef vid Birka BPA Informationssystem 
47 ”Delredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag att studera om mätperiodens längd bör regleras och om 
preliminärdebitering av elförbrukning bör avskaffas”, Energimyndigheten, 2001-10-01, 
http://naring.regeringen.se/fragor/energi/pdf/delred_mattid_011001.pdf 
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8.1 Manuell avläsning 
Idag läser man av elmätarna manuellt en gång per år. Vi har inte själva gjort 
någon bedömning på vad detta kostar men Energimyndigheten48 har gjort en 
undersökning där man kommit fram till att genomsnittskostnaden för manuell 
avläsning en gång om året per abonnent i glesbygd är cirka 230 kronor. I tätort 
kostar en manuell avläsning i genomsnitt cirka 150 kronor per år och kund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att läsa av mätarna manuellt vid fyra tillfällen per år skulle kosta cirka 450 kronor 
om det görs i glesbygd, medan genomsnittskostnaden skulle bli 235 kronor i 
tätort. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostnaden för enbart den manuella årsavläsningen är bedömd till 25 respektive 50 
kr per kund och det är denna kostnad som ökar med faktor 4 vid 
kvartalsavläsning. I Energimyndighetens kostnadsbedömning har man räknat med 
att det sker både flyttavläsningar och övriga avläsningar. Man har antagit att 10 
procent av alla abonnenter flyttar årligen och att 7 procent av alla abonnenter 

48 Se bilaga 5. STEM 

Tabell 1. 
 
 

Tabell 1. Tabellen visar vad Karlshamn Energis manuella 
system kostar med en manuell avläsning per år. Kostnaden 
baserar sig på Energimyndighetens  
genomsnittsberäkning för avläsning i tätort 

Manuell avläsning en gång per år 
 

 Antal Kostnad 

Avläsning 7900 150 
Summa   1185000 
 

Tabell 2. 
 
 
Manuell avläsning fyra gånger per år 

Tabell 2. Tabellen visar vad Karlshamn Energis  
manuella system skulle kosta med fyra manuella  
avläsningar per år. Kostnaden är Energimyndighetens  
genomsnittsberäkning för avläsning i tätort. 

 Antal Kostnad 
Avläsning 7900 235 
Summa   1856500 
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byter elleverantör årligen. Man har även räknat in kostnader för administrativa 
uppgifter49. 
 
När vi talade med Karlshamn Energi om Energimyndighetens kostnadsbedömning 
ansåg man att kostnaden för manuell avläsning en gång per år låg för högt. 
Däremot ansåg man att kostnadsbedömningen för manuell avläsning vid fyra 
tillfällen per år verkar kunna stämma.  
 

8.2 CustCom  
Som vi tidigare har berättat ingår det en counter i CustCom-systemet, som 
monteras hemma hos kunden. Karlshamn Energi använder redan CustCom-
systemet till några av sina större kunder. Den största initiala kostnaden skulle 
därför vara att installera en counter hos de resterande kunderna. En counter kostar 
cirka 2000:- och tar mellan en kvart och en timme att installera.   
 
 
  
CustCom:  
initialkostnad 
 Antal hushåll Pris/counter 
  7900 2000 
Summa   15800000 
 
 
 
 
 
Energimyndigheten har gjort en bedömning över kapitalkostnad (kalkylmässig 
ränta + kalkylmässig avskrivning), underhåll och drift vid timavläst fjärravläsning 
och kommit fram till att den är 24050 kronor per kund och år. Tabell 3 bygger 
enbart på en initialkostnad medan Energimyndigheten ser till den kalkylmässiga 
kostnaden och dessutom tar hänsyn till förvaltning och drift. De reserverar sig 
dock lite med tanke på att kostnaden kan skilja sig åt beroende på vilket system 
för fjärravläsning som implementeras51. 
 

49 ”Delredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag att studera om mätperiodens längd bör regleras och om 
preliminärdebitering av elförbrukning bör avskaffas”, Energimyndigheten, 2001-10-01, 
http://naring.regeringen.se/fragor/energi/pdf/delred_mattid_011001.pdf 
50 Bilaga 5 STEM 
51 ”Delredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag att studera om mätperiodens längd bör regleras och om 
preliminärdebitering av elförbrukning bör avskaffas”, Energimyndigheten, 2001-10-01, 
http://naring.regeringen.se/fragor/energi/pdf/delred_mattid_011001.pdf 
 
 

Tabell 3. 
 
 

Tabell 3. Kostnad för att installera en counter hos  
kunderna. Arbetskostnaden för installation är ej inräknad.  
Uppgifterna om antal hushåll är ungefärliga. 
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Skånska Energi satte upp 16 325 CustCom-mätare, vilket kostade dem 46 
miljoner kronor. De har räknat på att deras årskostnad per kund blir cirka 260-285 
kronor.   
 

8.3 Mcom 
 
Idag använder Karlshamn Energi Mcom-systemet för att mäta fjärrvärme, men 
systemet kan även användas för att mäta el52. En Mcom-mätare kostar mellan 
1300 och 1600 kronor, beroende på olika kort man stoppar in i en eller flera 
ingångar. 
 
Det kan ta mellan en kvart och en timme att sätta upp en Mcom-mätare.  
 
 
 
Mcom:  
initialkostnad  
 Antal hushåll Pris 
  7900 1600 
Summa   12640000 
 
 
 
 
 
 
Energimyndigheten har även gjort en bedömning över kapitalkostnad 
(kalkylmässig ränta + kalkylmässig avskrivning), underhåll och drift vid 
fjärravläsning som enbart hanterar mätarställning. Denna bedömning visar att 
sådana system uppgår till cirka 180 kronor. Olika uppfattningar råder dock inom 
branschen om storleken på driftkostnaderna.53. 
 

52 Cirka 150 hushåll har redan Mcom-systemet installerat men då har man använt Mcom till att 
mäta fjärrvärme. I vår bedömning av initialkostnaden har vi inte tagit hänsyn till detta eftersom det 
fortfarande kommer kosta en del att bygga in elavläsningsfunktionen hos dessa 150 hushåll. 
53 Bilaga 5 STEM 

Tabell 4. 
 
 

Tabell 4. Kostnad för att installera en Mcom-mätare hos kunderna. 
Kostnadskalkylen baseras på den dyraste möjliga installationen 
 av Mcom-mätare. Arbetskostnaden för installation är ej inräknad.  
Uppgifterna om antal hushåll är ungefärliga. 
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8.4 BBI F20-systemet 
Att utrusta lägenheter med plattformen BBI F20 och sedan välja 
ventilationsanpassning vid tom lägenhet, displayen med 
förbrukningskostnad i realtid, det smarta ventilationssystemet, den smarta 
temperaturregleringen samt fjärrstyrning av temperatur via webb innebär att man 
får både fjärravläsning och vissa intelligenta energibesparande tjänster.  
 
 
 
BBI F20, endast lägenhetskunder  
fjärravläsning + intelligenta lösningar  
+ presentation på webb+display 
 
  Antal Pris 
Lägenheter  4400 15000 
Summa      66000000 
 
 
 
 
Det som kostar mest i det här exemplet är motorventiler till 
radiatorerna. Om man i stället skulle välja enbart individuell mätning av el, gas, 
vatten, värme + presentation på webb + display skulle detta kosta cirka 9000 
kronor att installera i en lägenhet. 
 
 
  
BBI F20, endast lägenhetskunder  
fjärravläsning + presentation på webb+display 
 
  Antal Pris 
Lägeheter  4400 9000 
Summa      39600000 
 
  
 
 
BBI F20-systemet säljs till lägenhetskunder, varför man fortfarande måste 
installera ett annat system till enfamiljshushållen. 
 
Kostnaderna för BBI F20-systemet är så pass höga att det kan anses som orimligt 
att ett energibolag ensamt skall stå för inköpet av detta system. Tanken är snarare 
att man tillsammans med fastighetsägare och de boende delar på kostnaden för 
systemplattformen. Sedan kan var och en av parterna addera olika tjänster till en 
lägre kostnad. 

Tabell 5. 
 
 

Tabell 5. Kostnad för att installera BBI F20-systemet hos kunderna.  
Uppgifterna om antal hushåll är ungefärliga. 

Tabell 6. 
 
 

Tabell 6. Kostnad för att installera BBI F20-systemet hos kunderna.  
Uppgifterna om antal hushåll är ungefärliga. 
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9. DISKUSSIONSAVSNITT  

9.1 Jämförelse mellan bolagens system 
Vi har tittat på hur tre olika bolag har utformat sina datainsamlingssystem och 
datasystem. De tre bolagen är Karlshamn Energi, Skånska Energi och Bravida.  
 
Karlshamn Energi använder idag flera olika datainsamlingssystem. De har 
fjärravläsning på sina stora elkunders energiförbrukning men använder en manuell 
metod för att samla in värden från hushållskunder. Skånska Energi använder sig 
inte av någon manuell insamling av värden, utan har helt och hållet gått över till 
att fjärravläsa sina kunders elförbrukning. De har då satsat på CustCom-systemet. 
Denna satsning påbörjades för åtta år sedan och innebar en stor initialkostnad. 
Denna satsning kommer dock att betala sig enligt Skånska Energi.  
 
Bravida är ett bolag som har satsat på intelligenta lösningar i byggnader. Det 
innebär bland annat att deras system, BBI F20, bygger på fjärravläst förbrukning 
av el, varmvatten och värme, men att det även erbjuder viss kontroll. Denna 
kontroll möjliggör energibesparingar som inte kan uppnås med hjälp av enbart 
fjärravläsning. Exempelvis kan temperatur och ventilation ställas in så att 
temperaturen sänks och ventilationen dras ner när hemmet står tomt. Man kan 
också använda sig av en smart temperaturreglering som gör att den önskade 
temperaturen bibehålls, även om solen skulle ligga på extra mycket en varm dag.  
Den smarta temperaturregleringen är dock mycket dyr att utnyttja. Över huvud 
taget är BBI F20-systemet för dyrt för att ett energibolag ensamt ska kunna stå för 
dessa kostnader. 
 
Något som både BBI F20-systemet och CustCom-systemet kan erbjuda är 
möjligheten att påverka kundernas förbrukningsmönster genom att de får en snabb 
feedback på sin egen förbrukning. I BBI F20-systemet kan kunden, beroende på 
vissa val som den som köpt in systemet har gjort, antingen se sin egen 
förbrukning i realtid (var 5:e sekund) på en display i lägenheten eller se sin 
förbrukning på en privat hemsida på Internet. I CustCom-systemet erbjuds 
elkunden statistik över den egna förbrukningen på Internet. 
 
Enligt en nyligen framtagen TEMO-undersökning vill 69 procent av 
energikunderna att deras räkningar ska bygga på den faktiska förbrukningen. Det 
innebär i praktiken att kundernas mätare måste läsas av minst lika ofta som 
kunderna debiteras. Av energipropositionen framgår att även regeringen vill driva 
utvecklingen mot tätare avläsningar vad det gäller energibolagens 
datainsamlingssystem. Det kommer troligen krav på nya regler om avläsning vid 
minst fyra tillfällen per år. Det finns dock inte några krav på intelligenta lösningar, 
även om tanken att på olika sätt kunna styra energilasten kan vara mycket 
tilltalande. 
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Vad det gäller de olika system som energibolag kan använda sig av så bör 
energibolag alltså satsa på tät avläsning för att kunna möta nya krav. BBI F20-
systemet  kan kontrollera energiförbrukningen på flera sätt, men energibolag som 
använder sig av CustCom-systemet har en kommunikation via elnätet och därmed 
också en god möjlighet till kontroll i framtiden.   

9.2 Karlshamn Energis framtida datasystem och 
datorinsamlingssystem 

9.2.1 Fem scenarier 
Hur ska då Karlshamn Energis datasystem se ut i framtiden? Som vi ser det finns 
det fem möjliga scenarier inför framtiden:  
 
Det första scenariot skulle innebära att Karlshamn Energi håller kvar vid de 
system de har idag. De måste naturligtvis anpassa sig efter de nya regler som vi 
antar snart kommer, med avläsning fyra gånger per år, men de skulle kunna lösa 
det med att utöka den manuella avläsningen. Genomsnittskostnaden för manuell 
avläsning fyra gånger per år skulle hamna på cirka 235 kronor per kund54.  
 
Fördelarna med att behålla det gamla systemet är att det är bekvämt såtillvida att 
man inte behöver förändra något inom organisationen eller vad det gäller 
arbetsmomenten. Man behöver heller inte köpa in eller lära sig någon ny teknik. 
Ytterligare en fördel kan vara att man genom att ställa sig lite avvaktande kan att 
se vart det bär hän vad det gäller teknisk utveckling och nya regelverk.  
 
Nackdelarna är att det manuella systemet är tidsödande och ineffektivt. Det kan 
också vara en nackdel att vänta med ny teknik, eftersom man riskerar att komma 
på efterkälken.   
 
Med det manuella systemet får man ytterligare kostnader vid extra avläsningar 
eller vid flytt och om kraven på tätare avläsning skärps ytterligare innebär det 
mycket merarbete och ytterligare utgifter.   
 
En stor nackdel är att kunden med det manuella systemet ofta upplever sin faktura 
som obegriplig. Dessutom baseras fakturan inte på den faktiska 
energiförbrukningen och det är något som många kunder skulle vilja att den 
gjorde. 
 
Det andra scenariot skulle innebära att man införde timavläsning på samtliga 
kunder. Man skulle då se den faktiska förbrukningen hos varje kund. Det skulle 
också innebära att man ser effektbelastningen över elnätet och därmed också kan 

54 ”Delredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag att studera om mätperiodens längd bör regleras och om 
preliminärdebitering av elförbrukning bör avskaffas”, Energimyndigheten, 2001-10-01, 
http://naring.regeringen.se/fragor/energi/pdf/delred_mattid_011001.pdf 
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se var elnätet belastas hårt. En positiv sidoeffekt av att man hela tiden kan se 
flödet av el i elnätet är att man enkelt kan upptäcka strömstölder men framförallt 
är det ett sätt att få bättre kontroll över elnätet. Genomsnittskostnaden för 
timbaserad fjärravläsning är 240 kronor per kund och år enligt 
Energimyndighetens bedömning55. Detta system kan alltså bli något dyrare än ett 
manuellt system i tätort vid en kvartalsvis avläsning. Dock medför CustCom-
systemet många andra fördelar som man inte får vid manuell avläsning.  
 
En fördel med timavläsning skulle vara att man faktiskt redan till viss mån har 
infört det här systemet. Man har CustCom-systemet kopplat till en del av 
elnätkunderna och fjärrvärmekunderna så man vet redan hur det systemet 
fungerar. Det innebär alltså inte att man skall lära sig ny teknik, utan mest att man 
ska utveckla något man redan har. 
 
Ännu en fördel är att man kan spara mycket pengar på underhåll av elnätet, 
eftersom man då kan se var nätet belastas extra hårt. Det här systemet innebär 
också möjligheter till utökade tjänster, eftersom man lätt kan lägga ut kunders 
elförbrukning på nätet så att de kan se sin egen förbrukning. Ytterligare en utökad 
tjänst är att kunden kan få elräkningarna oftare. Båda dessa tjänster är ett 
konkurrensmedel såväl som ett sätt att förändra kundernas förbrukningsmönster. 
Förändrade förbrukningsmönster skulle kunna reducera antalet effekttoppar.  
 
Man skulle också kunna införa en ny pristariff som är en blandning av den gamla 
säkringstariffen och en effekttariff. Detta skulle ytterligare kunna styra 
elförbrukningen mot en jämnare sådan. Alla dessa fördelar skulle innebära att man 
kan hålla fortsatt låga priser på elnät inom Karlshamn Energis kundkrets.  
 
Slutligen innebär den här fjärravläsningen att man sparar mycket pengar på att 
ytterligare avläsningar vid felaktigheter eller flytt kan göras utan extra kostnad. 
Om strängare krav skulle införas på tätare avläsning skulle inte heller detta 
innebära några som helst problem. 
 
Det tredje scenariot skulle innebära att man införde månadsvis fjärravläsning på 
samtliga kunder. Man skulle då få mätarställningen automatiskt avläst och skickad 
till energibolaget varje månad. Sådana system uppgår till cirka 180 kr per kund 
och år56. Detta scenario skulle alltså vara billigare än att fortsätta med det 
manuella systemet vid kvartalsvis avläsning. 
 
Att införa månadsavläsning är ett billigare alternativ till timavläsning. En fördel 
som gäller både vid timavläsning och vid månadsavläsning är att man kan skicka 

55 ”Delredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag att studera om mätperiodens längd bör regleras och om 
preliminärdebitering av elförbrukning bör avskaffas”, Energimyndigheten, 2001-10-01, 
http://naring.regeringen.se/fragor/energi/pdf/delred_mattid_011001.pdf 
56 Bilaga 5 STEM   
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ut räkningen var månad och på det viset ge kunderna en snabb feedback på den 
egna förbrukningen. Ytterligare en fördel med månadsavläsning är att om det 
införs strängare krav på antal avläsningar per år, skulle man utan problem kunna 
klara krav på 12 avläsningar per år.   
 
Vad det gäller månadsavläsning så är det ju också en utökning av ett gammalt 
system (Mcom). Att utöka detta system skulle följaktligen inte innebära att man 
måste lära sig ny teknik.   
 
Slutligen innebär även månadsavläsning att man sparar mycket pengar på att 
ytterligare avläsningar vid felaktigheter eller flytt kan göras utan extra kostnad. 
 
Nackdelarna med Mcom-systemet är att det ger en något försämrad möjlighet till 
statistik. Dessutom innebär inte Mcom-systemet någon kommunikation via 
elnätet, vilket hade kunnat ge flera framtida fortsatta möjligheter. 
 
Det fjärde scenariot innebär att energibolaget använder sig av BBI F20-systemet. 
Fördelarna är att detta system innebär en del energibesparande åtgärder, samt att 
kunderna får en pedagogisk koppling mellan hur deras förbrukningsmönster 
påverkar energikostnader. Även detta system bygger på fjärravläsning och 
avläsningen kan ske i realtid.  
 
Nackdelarna är att detta system innebär en enormt stor investering. Dessutom är 
det tänkt att övervaka och kontrollera hyreshusens förbrukning. Alltså måste 
förbrukning i villor och radhus ändå övervakas med ett kompletterande system. 
 
Det femte scenariot går inte att införa i dagsläget utan är mer en vision över det 
ultimata datasystemet. Det innefattar effektavläsning tillsammans med en fullt 
utvecklad agentlösning. Med hjälp av agentteknik kan man få en effektivare 
energiförbrukning per automatik. Man skulle även kunna lösa belastningsproblem 
och få en större prisdifferentiering med hjälp av marknadsbaserade priser. Man 
skulle också kunna få betydande energibesparingar.  
 
De intelligenta lösningarna använder en kommunikation via elnätet. En sådan 
kommunikation ger i sig nya möjligheter eftersom man då i framtiden skulle 
kunna utveckla Internet och bredband över elnätet.   
 
Problemet med de intelligenta lösningarna är att de flesta faktiskt ännu inte har 
realiserats. Man har forskat på de olika möjligheterna och funnit olika fördelar 
men vi har inte kunnat hitta ett verkligt exempel. Därav kan man inte riktigt veta 
vad en sådan satsning skulle kunna kosta eller om forskningsresultaten håller i en 
verklig situation.   
 
Våra scenarier består alltså av fyra som är möjliga att införa redan idag och ett 
som ligger mer i framtiden än de fyra andra. 
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9.2.2 Övriga infallsvinklar 
Det finns flera aspekter som vi inte har tagit med i vår uppsats. Det är bland annat 
möjligheten för energibolagen att skapa ett avtal med kunden om att han/hon själv 
rapporterar in sin mätarställning tre gånger/år. Det finns redan idag flera 
energibolag som har infört det. 
 
Vad man också skulle kunna ha haft i åtanke när man diskuterar för- och 
nackdelar mellan de olika systemen är skillnaden mellan olika kundstrukturer: 
lägenhetskunder kontra villakunder. Skånska energi har ett kundområde som 
omfattar många villor och gårdar. Blir det då lika lönsamt att använda samma 
system med många lägenhetskunder? Lägenhetskunderna har sina mätare samlat i 
källaren; ibland tio mätare på rad, där blir det inte en lika stor kraftansträngning 
att läsa av mätarna manuellt eftersom detta görs i ett enda svep.  
 
Vad man kan tänka på är att den manuella kostnaden för avläsning kan variera 
mycket från område till område och att det därför kan vara svårt att göra en 
generell bedömning av denna kostnad. Vi har dock inte fäst oss alltför mycket vid 
detta, eftersom vår slutsats mest kommer att bygga på vad kunderna och 
eventuella framtida regelverk kräver av energibolagen. Kostnaderna är viktiga att 
se till men smärre skillnader mellan beräknad och faktisk kostnad vid 
kvartalsmässig manuell avläsning är inte avgörande för våra slutsatser.  
 
En trend som man kan följa är att antalet små energibolag minskar; bara för tio år 
sedan fanns det många fler bolag än vad det gör idag. Det som händer är att små 
bolag köps upp av större. I det här perspektivet kan det vara än viktigare för 
mindre elbolag att profilera sig för att överleva. Att satsa på kundservice i form av 
utökade tjänster kan vara ett sätt för mindre bolag att konkurrera med de större. 
 
Med tanke på energisparande åtgärder skulle kunden själv kunna reglera värmen 
så att den stängdes av under vissa tidsperioder. Detta skulle kunna skrivas in i 
kontrakt med kunden med löfte om ett mer fördelaktigt pris. 
 
Men fortfarande är det svårt att se hur enskilda kunder skulle kunna lockas av ett 
sådant här system, eftersom det verkar besvärligt att konsumenten ska hålla reda 
på en sådan här värmereglering på egen hand. Om det däremot skedde 
automatiskt, skulle det nog vara lättare att motivera den här typen av sparåtgärder.  
 
Om elbolagen per automatik skulle slå av värmepannan i hus under korta perioder 
(till exempel genom agentteknik) för att på detta sätt försöka få ner 
effekttopparna, skulle man kanske bara skjuta problemet framför sig. När värmen 
har varit ifrån under en timme och man ska koppla på pannorna igen slås kanske 
alla på samtidigt. Då skulle det bli en förbrukningstopp med återvändande effekt 
vilket är precis lika dåligt. 
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Vad det gäller effekt kan man lite skämtsamt säga att det kanske inte är så dumt 
att vara den som inför timavläsning och marknadsbaserade priser sist av alla. Om 
alla andra arbetar för att få ner effekttoppar skulle det sista effektslösande bolaget 
kunna härja fritt.   

10. SLUTSATS 
Vår slutsats är att Karlshamn Energi och därmed också andra bolag i Sverige, bör 
satsa på att införa fjärravläsning under förutsättning att de nya reglerna träder i 
kraft. Det manuella systemet ger inte utrymme för utökade tjänster och med 
manuell avläsning ligger man väldigt långt ifrån  moderna lösningar, som till 
exempel kontroll av kundens energiförbrukning. 
 
Fjärravläsning innebär att man lättare kan ge kunderna vad de vill ha; en begriplig 
faktura som är baserad på faktisk förbrukning. Fjärravläsning innebär dessutom en 
möjlighet att skapa incitament för förändrade förbrukningsmönster hos kunderna, 
antingen genom att kunderna får sin faktura mycket oftare än idag och/eller 
genom att de erbjuds pedagogiskt upplagd statistik (till exempel med hjälp av en 
applikation på nätet). Detta kan leda till att man sparar energi och att antalet 
effekttoppar minskar.   
 
Ska då Karlshamn Energi välja en fjärravläsning som baserar sig på timavläsning, 
som till exempel CustCom-systemet, eller en fjärravläsning som baserar sig på 
månadsvis avläsning, som Mcom-systemet?  
 
Mcom-systemet innebär en billigare fjärravläsning än CustCom-systemet. 
Samtidigt ger CustCom-systemet fler framtida möjligheter. Vi anser att man bör 
tänka långsiktigt i denna fråga och rekommenderar därför att Karlshamn Energi 
och andra energiföretag i Sverige installerar CustCom-systemet eller något 
motsvarande system. 
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Bilaga 1. Intervju med Lars-Erik Dahlström, VD på Skånska Energi 
 
Vi hoppas att vi återgivit intervjun korrekt men det har varit svårt att lyssna av bandspelaren. 
Ibland har vi istället skrivit det som vi antecknat att Lars-Erik har sagt. 
 
Det är många som är intresserade av det här systemet med timavläsning. Skånsk Energi har ett 
nära samarbete med högskolan i Lund. Lars-Erik visar upp fyra rapporter som studenter vid 
Lund skrivit. De handlar om hur människor upplever de nya tjänsterna som elbolaget kan 
erbjuda, lastfördelning, hur man kan kontrollera och inte bara mäta förbrukning i hemmet 
samt en rapport som handlar om hur man kan använda den numera mer exakta elstatistiken 
som en kundtjänst på nätet.  
 
De underlag som Skånsk Energi kan få fram i och med timavläsningen,  finns i princip inte på 
något annat ställe i Sverige. Man får fram mycket uppgifter om kunder, som t.ex. 
förbrukningsmönster. Det medföljer att man kan göra vissa insatser för att förändra 
förbrukningsmönster och beteenden plus att de då har möjlighet att ge sina kunder dessa 
uppgifter via Internet.  Kanske kan man få kunder att använda energi på ett vettigare sätt.  
 
Produktionskapacitet 
”Vi köper i samma takt som våra kunder förbrukar. Så i princip så rinner det ju bara igenom 
här: vi har ju ett rör in och ett rör ut. Så mycket som rinner in tar vi in. Däremot tittar ju 
Sydkraft på detta, de har två killar som tittar på timavläsningen på avräkningen: hur kommer 
detta påverka produktionskapaciteten. De vet mer om kundernas förbrukningsmönster; vad är 
det som påverkar att plötsligt börjar kunder förbruka energi. 
 När rapport börjar på tv, går alla då och sätter på kaffekokaren tio min innan?. Om man vet 
förbrukningsmönstret så kan man ta hänsyn till det i produktionssammanhang. (Att göra såna 
här kopplingar skulle Sydkraft tjäna på; finns folk som gör examensarbete på det här.)” 
 
Koll på nätet    
”Nu vet vi hur mycket kunderna förbrukar. Tidigare hade man olika beräkningsmodeller där 
man hade satt upp olika hypoteser: om man lägger en så grov kabel så borde det kunna det 
kunna gå si och så mycket ström. I ledningarna har man olika faktorer, något som heter 
velanderkonstanter och liknande, som man sätter i de här beräkningsformlerna. Att kunderna 
förbrukar sin energi, så gör de ju inte det alla samtidigt. Om du har en sammanlagring här så 
(Lars-Erik visar) att om man ökar tio kurvor med ett så blir inte det tillsammans tio, utan det 
blir kanske fem. Vi får alltså en sammanlagring här.  De här formlerna som Skånska Energi 
har haft när vi har beräknat har rent modellmässigt tagit hänsyn till hur det ser ut. Men nu kan 
vi titta på de verkliga värdena och se hur ser det ut när man lägger samman alla kunder, vilket 
gör att vi kan dimensionera nät: förmodligen mindre, för när vi tidigare inte vetat så har vi 
lagt på säkerhetsmarginal. Detta handlar alltså om lastfördelningsberäkningar. Om man har en 
kund och sen tittar man på totalen och då blir totalen per kund mindre. Man har tittat rent 
tekniskt på det här och det är alltså analys som man kan göra nu; hur stämmer 
beräkningsvärden vi har haft i modellerna med verkliga värden. Detta har med effekten och 
göra, Skånsk Energi kan läsa av effekt/timme. Man kan hämta värden ner till femminutersnivå 
men då samlar vi på oss alldeles för mycket mätvärden . Vi kan förmodligen tjäna pengar 
genom att dimensionera ner nätet, eller OK, det dom har lagt det ligger men inför framtiden. 
Nu vet vi precis var det varit effekttoppar och den biten av nätet kan man ju byta ut eller 
underhålla. (slipper göra på måfå). Där har vi en koppling som vi inte har vetat innan. Ser 
vilka kablar som är hårt belastade.”  
 



  
  
 
Det visar sig att konsekvenserna av det var egentligen det här :Nästan alla ledningar går att 
öka med hundra % eller mer utan att överbelasta! När Skånsk Energi använde de där 
modellerna så vågade man bara utnyttja nätet till 50 % av  vad de vet nu är maximal kapacitet 
och det ligger naturligtvis mycket pengar i det här. ” 
 
”Vi har en utsträckning på lågspänningsnät som är alltså över hundra mil långt. De har t.ex. 
beräknat att det går 28 Ampere ut i kabeln men nu kan man alltså med hjälp av Cust-Com-
programmet se hur mycket gick det egentligen som max? och så gick det kanske 14 ampere.” 
 
Effekttariff 
”I ett hus kanske man har en säkring där man max kan ha 16 A om de använt 15 då. Vi har 
tänkt oss att våra kunder ska kunna betala för det de förbrukar. Idag betalar man för energi 
(kWh). Men har en fast avgift,  men så har man en avgift per kWh.  Skånska Energi ska 
försöka få bort detta och ha en effektavgift istället.  Kunderna kan då i princip plocka ut hur 
mycket dom vill, bara de gör det vid rätt tidpunkt.  
 
De ska ju inte göra det när det är kris i systemet. Skånsk Energi har ju sina högbelastningar 
mellan.... de har en liten topp som ligger på morgonen mellan 7-8, sedan har de en mellan 17-
18 på kvällen. Tittar man rent allmänt under året så är det hög belastning under vintern och 
sedan går det ju ner och sedan går det upp igen. Så det är mindre belastning på sommaren. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
”Har man många industrier så ser det inte likadant ut, men Skånska Energi ligger på landet. 
Man vill att belastningen ska trilla ner i dalarna istället så att man får en utjämnad kurva. Och 
genom att då införa en annan typ av tariff så att det kostar pengar att förbruka här så får man 
ett självstyrande system så att om man vill tjäna pengar så flyttar man sin förbrukning. Om 
man säger till folk hur mycket de får förbruka t ex att de inte få sätta igång sin diskmaskin 
förrän åtta eller nio på kvällen då vill ju inte folk göra det, men om de själva får bestämma 
och om de kan tjäna pengar på det så gör de ju det. Så man måste ha ett instrument som styr 
här.  Det här är ju ett av sätten. 
 
Ett annat sätt är att de har möjlighet att skicka styrsignaler till hushållen; de har alltså 
dubbelriktad kommunikation. De kan läsa av mätarna men kan även skicka ut en impuls. Den 
impulsen skulle ju kunna styra en energisparutrustning i ett hus. Man vet ju när det är 
begränsad tillgång på energi på det stora nätet, då skulle man kunna på datorn trycka på en 
knapp här och skicka ut en signal så slog man ifrån alla beredare under en timme. Finns bara 
ett problem: när de har varit ifrån under en timme och man ska koppla på dem igen så går 
förmodligen allihopa på. Och då blir det ju en ännu högre topp med återvändande effekt det 
gäller att tänka på det. Då tar man den biten här så lägger du ner den i hålan där men det visar 
sig att det blir ännu högre här borta istället. Så det gäller att vara försiktig med sådana här 
åtgärder”.  

00.00 24.00 vinter vinter sommar 

07.00 17.00 

 



  
  
 
 
Möjlighet att styra 
”Ja, men vi använder inte det. Men tekniken har vi i vårt system. Men från högskolans sida så 
kommer man att köra försök här ute med de nya och bland annat fortsätter man på det jobbet 
här ”use and controll” (en licentiatavhandling). Att man vill kunna kontrollera och då ska man 
gå ut och kolla mer praktiska försök inne i husen. Montera upp utrustning och så genomföra 
ett försök. Nu har vi en massa mätvärden och nu vill vi se hur det såg ut innan när kunderna 
inte påverkade och så ska vi in med den här tekniken med lite olika bitar. Hos en del kunder 
kommer vi sätta ut utrustning men det kommer vara de här sockerpillerna. De tror att vi styr 
någonting men vi kommer inte att styra någonting, så på vissa så kommer vi att styra och 
sedan kommer vi att jämföra. Om folk tror att de blir styrda så kommer de kanske uppleva 
vissa obehag, ”det har blivit så kallt och ni styr bort elvärme” men då har vi kanske inte alls 
gjort någonting”.  
 
 Tariffsystem 
  
”Nej, marknadsbaserade priser fullt ut tror vi inte att man skulle kunna få gehör för på 
markanden idag. Då kanske du skulle behöva betala 2, 3 kr för en kWh: det skulle bli helt 
orimligt. Det finns ett företag i Sverige som har infört effekttariffer: Sollentuna Energi: men 
de har inte heller infört effekttariffer fullt ut, utan de har en mix mellan den gamla 
säkringstariffen och en effekttariff.” (Lars-Erik visar på datorn att en kund har använt mycket 
effekt under en timme på dagen.) ”Det vi ska göra är att vi tar bort den här säkringen och att 
man inte maximalt får ta 20 Ampere utan hur mycket de vill. En risk med det är att det kanske 
blir lite snett för säg då att man har gäster en dag och spisen står på för fullt: du kanske har 
bastu i huset och den står också på för att folk vill basta. Det blir dyrt den där dagen eller 
kvällen eller vad det nu är. Det kan bli mer pengar som kunden får betala eftersom ni nu kan 
mäta precis, ja just det. Det ligger inom högskolan ramar att vi får hjälp här; hur ska man 
utforma de här tarifferna så att de inte slår fel?”.  
 
Avgörande faktor som gjorde att ni var beredda på att satsa på det här med tät 
avläsning?  
”Ja, naturligtvis; pengar. Vi gör inget för det är roligt. Vi räknade med de här vinsterna; att 
man kan spara in pengar på att kunna lägga tunnare kablar t.ex. Att kunna dimensionera ner 
nätet i fortsättningen. Att vi slipper ha folk som åker ut och läser av mätare. Rent 
administrativt här inne på vår kundtjänst; vi får mätvärden som går i princip rätt ut på 
räkningen, annars så har man haft folk vid alla avläsningar som har suttit och stansat in 
värden: först och främst ut och läsa av, skriva ner alla siffrorna som står på mätaren, papperna 
ska lämnas in, de ska stansas in i systemet- många gånger blir det fel också. Nu har vi ett 
tekniskt system där informationen från kunden går in direkt i debiteringssystemet och så kan 
man få ut en räkning utan problem. Där hade vi alltså ett antal tjänster anställda människor  
som vi inte behöver längre eller som kan göra andra uppgifter.  
 
Sedan har vi ju de här fördelarna med att kunna ge kunderna exakt information, att de 
upplever oss positivt. De stannar kvar som kunder till vår elförsäljning här; ok de får ju alltid 
den här tjänsten i och med att de hör till vårt nätbolag men de kanske skulle stanna kvar hos 
Skånska Energi för dom ger något positivt totalt sett. Trogenhet. Trygghet.   
 
Vi skulle ändå när vi satte upp de här mätarna byta alla våra elmätare för de ska bytas med 
vissa intervaller. Så vi skulle ändå ut till kunderna på ett besök, då satte vi in den här lilla 
lådan.”  

 



  
  
 
 
Tveksamheter   
”Oja, det var mycket diskussioner. Vissa värden kan man ju plocka fram vad man ska tjäna på 
investeringen men andra värden är ju omöjliga att beräkna t.ex. kundtroheten, lojaliteten från 
kundernas sida, hur sätter jag pengar på det? Så det finns poster i våra kalkyler där vi bara 
sätter plus. Vi vet att värdena är positiva men kan inte sätta exakta siffror på det.” 
(Lars-Erik visar en invbesteringskalkyl) 
”Rådgivning (så att kunderna kan tjäna pengar) 
Rättvisande räkningar (tidigare preliminära gissningar; kallt år varmt år, har det vart ett varmt 
år och så plötsligt blir det kallt år och så kommer det plötsligt en räkning efter det kalla året 
och då kanske kunden får jättehöga räkningar eller så ligger vi och plockar in för mycket 
pengar. ) 
Ytterligare avläsningar ( det kostar ju varje gång vi läser av mätare för hand) 
58 kr * 16300 
Flyttavläsningar (när folk flyttar) 
1200 st per år (1200 * 124 kr=) 
Minskade investeringar i nätet (exakta räkningar) 
Minskad kundtjänst  
Inköp (vi kan få kunderna att förändra sitt mönster) 
Strömstölder (Ett elnät är uppbyggt på det sättet att man har en transformatorstation och från 
den skickar man ut ledningar till ett antal kunder. Kanske 100 per station.  Man sänker 
spänningen från 20 000 volt, som vi har, till 400 volt. Och det kan ju vara kunder som fifflar 
här, som kopplar förbi mätaren och det är ju väldigt svårt att hitta. Men om vi sätter mätare i 
vår station där vi tar in ström och så har vi ju också exakta mätvärden på alla våra kunder ute, 
då lägger vi samman dom och så tittar vi hur mycket har vi köpt så kanske det visar sig att vi 
matar in alltså mycket mer än kunderna förbrukat och då kan vi börja leta här. ) 
 
Vi har investerat 46 miljoner konor på det här systemet. 233kr per kund. 
Tittar man då på vinsterna så är vi uppe i 213 per kund och då har vi ju inte några siffror på de 
faktorer som vi satt plus tecken på bara. Och nu när investeringen är avklarad så för varje ny 
avläsning som vi slipper göra manuellt så är det plus 1 miljon kronor. Då blir det + 60 kronor 
där uppe.  Då är vi uppe i 250 (240+60=250) och investeringen kostade 233. 
 
Innan investeringen så hade man det manuella systemet. Senea är inte det systemet som 
producerar räkningarna, utan det är ett annat system som heter K+.”  
 
Utvärderingar  
”Ja, vissa utvärderingar har gjorts, ”Elstatistik som energitjänst”. 
Visar hur man kan kolla sin statistik på nätet. Titta på en speciell månad så kan man se per 
dygn. Vi kollar en söndag då han har stor förbrukning, 205 kWh, 200 spänn. Detta är inte 
någon normal förbrukning, det måste vara något speciellt. Statistik finns från 1998 till nu 
fastän systemet är nytt, sedan visas en graf på sommar, vinter, sommar, vinter. Det är först nu 
kunderna har fått tillgång till statistiken, men det har samlats länge, fyra år. Man kan ladda 
hem i excel och sitta själv och joxa med det . Detta är en extra facilitet som timvärderna ger 
oss det var inte det vi tänkte på i första hand en det är ju bra att det finns ändå för kundernas 
skull. Man slipper att kunden missförstår elräkningen nu för tiden och sedan slipper man 
kunder som ringer och säger att dom har gjort fel. Kunden säger att mätaren inte står på det 
som elbolaget säger att det ska stå på och det slipper man nu. På energibolaget så kan man på 
en gång gå in i systemet och titta om det stämmer eller ej, ”din mätare står faktiskt på det eller 

 



  
  
 
det”, kunden säger ja det gör den osv. Vi ser vinst på sikt kommer kanske fortfarande frågor 
men det är positiva frågor. 
 
En fördel med detta system är vid strömavbrott och det hade man mycket problem med i  
norra Skåne i vintras. Då ringer alltid kunder och klagar om strömavbrott att si och så mycket 
och det kommer så ofta. Det här systemet loggar alla strömavbrott också säger exakt hur 
många sekunder som strömmen brutits. Då har vi statistik på det också och det kan vara bra 
och veta.  
 
Varje år blir det kring 140 miljoner timvärden som samlas in. Skulle man gå ner på 
femminuters basis skulle det blir för mycket så det är därför man använder timvärden. Dagen 
inköp är timbaserat från energibolaget s sida när de köper el från Sydkraft. Energibolaget har 
ett abonnemang från sin leverantör det är baserat per timme. ” 
 
Ekonomi 
”Vi hade pengarna på banken, det var det bästa vi kunde göra att investera  inför framtiden. Vi 
är stolta över att vi hade pengarna och att vi inte behövde låna någonting. Vi kan skryta över 
att det här företaget är obelånat.”  
 
 Framtida  mål 
”Tittar man på den här branschen så är det en utarmning av branschen de stora köper upp de 
mindre och vi ser faktiskt ljust på framtiden vi har lite då och då strategimöten med vår 
styrelse rättare sagt vartannat år där vi går igenom och tittar på en omvärldsanalys och 
SWOT-analys med svagheter, styrkor och  hot och vi tycker att det ser positivt för oss som är 
ett litet företag det beror ju på de här satsningarna. Vi är nära kunderna vi kan ge kunderna, 
när man ringer hit behöver det inte vara någon från t ex Skara som svarar, vi sitter här mitt 
bland våra kunder. Vi tror på nära relationer där kunderna känner oss och vi känner kunderna. 
Vår styrka är att vi är lokalt  förankrade. Vi har god ekonomi och vi vill inte att de stora ska 
köpa oss. Aktieägarna som är kring 1000st tror på Skånsk energi och tänker inte sälja ut dom. 
Idag är vi under 200 nätföretag men för femton år sedan var vi 400-500 st. ” 
 
De mindre företagen 
”Det är inte så många kvar 10år framåt. Vi är privata och har ingen kommunal inblandning 
alls dom som är kommunala har en politisk anknytning. Man behöver kanske pengar 
kommunalt och då säljer man ut energibolaget. Så stoppar man pengarna i det hålet och då har 
man löst problemet för stunden och så är den mandat perioden över och så nästa period är det 
en annan persons problem att få in pengar. Kommunen kan ju inte hitta motivation att satsa 
46miljoner på att göra energibolaget mer lönsamt dom måste kanske satsa pengar på 
barnomsorgen istället. Men eftersom vi är privata så har vi ju bara våra egna mål att se till 
medan kommunala bolag måste hjälpa till att uppfylla kommunens övriga mål.”  
 
Teknik 
”Det som vi redan har gjort med att införa timavläsning är det som andra håller på att 
diskutera om de ska införa det eller inte, vi har passerat det stadiet. Den teknik som vi satsar 
på nu handlar om att vi vill skicka ut Internet via elnätet och vi har redan test på gång. Du 
stoppar bara in en sladd i vägguttaget och så behöver du inte koppla upp dig via telefonen. 
Det räcker med sladden i vägguttaget. Jag tror att man I framtiden kommer samla mätvärden 
via den tekniken att istället. Man behöver då inte ett speciellt system för att samla in värdena 
så som vi har gjort nu utan man använda Internet via vägguttaget istället. I och med detta 
kommer man att kunna styra husen lättare också så att boendet kan blir mer intelligent. Man 

 



  
  
 
kan t ex övervaka spis och  kyl och så. Det kommer mer och mer.  Redan idag har tekniken 
blivit mycket mer billig och det är därför vi kan införa det här med Internet via elnätet. All 
teknik blir mindre och mindre och man får plats med mer på kretskorten. Det kommer hem i 
hushållen, men det kommer ta ett tag innan det här införs. Det är säkert en generationsfråga 
också Det som först kommer att  hända är att man försöker få tillverkarna av kyl och frys att 
sätta in det här kretskortet i varan så att möjligheterna finns när tekniken kommer i kapp. 
Redan idag har Skånsk energi möjlighet att styra och inte bara samla in mätvärden. Men dom 
har inte möjlighet att styra hela huset rum för rum men det skulle man kunna genom bredband 
via elnät. För då skulle man då ha en väldigt snabb kommunikation. Det vi har idag är ett 
grovt system där man bara kan skicka en impuls som säger slå till eller slå ifrån. Sedan kan 
det vara helt upp till vilken teknik man har i det huset där kan det finnas agentsystem när 
energibolaget säger från så ser agentsystemet till at det sker en massa  olika förändringar i 
huset. Men energibolaget skulle inte direkt kunna kontrollera rummen på den nivån så som 
det ser ut idag.  
 
Även om systemet lagrar information om vilka strömavbrott som sker och  var dom sker så 
har man inget larm som går vid strömavbrott utan det märker dom när kunden ringer och 
klagar.  
 
Vi använder bara systemet till el men man skulle kunna använda det till fjärrvärme också. 
Systemet samlar statistik om vilka temperaturer som vi har haft så att man senare kan dra 
slutsatser om hur belastningar kan bero på temperaturväxlingar. ( Styra bort last eller ej).” 
 

 



  
  
 
Bilaga 2. Pressmeddelande: TEMO-undersökning utförd på uppdrag av Svensk Energi 
tillsammans med Konsumentverket 
From Marita Maca 
 
To Karlshamn Energi Elfärsäljning AB 
 
2002-05-14 
 
För kännedom gårdagens PRESSMEDDELANDE 
 
--------------~------- ----------- -- 
 
---------- 
 
7 av lO elkunder vill ha sin räkning på verklig förbrukning Branschen: Vi lyssnar på 
kunderna, men det kostar pengar 
 
Sju av tio elkunder, 69 %, vill ha sin elr.ikning baserodd på verklig rörbrukning. Drygt var 
femte kund, 22 %, kan tänka sig att fortsätta med preliminär fakturering, som sedan avräknas 
en gång om året. Det framgår av en ny JEMQ::~dersökning utrörd i slutet av april på uppdrag 
av branschorganisationen Svensk Energi tilIsan1mans med Konsumentverket. 
 
Från branschens sida bejakar vi teknikutvecklingen och kundemas krav på debitering baserad 
på faktisk förbrukning, kommenterar Monica Ulfuielm, VD i Svensk Energi. Det skulle 
undanröja det största problemet, nämligen att många kunder har svårt att förstå elräkningen 
med preliminär debitering. 
 
Övergången måste ske i etapper 
Vi förutsätter dock att nätbolagen tillåts ta ut kostnaden för debiteringen och att detta 
genomförs i etapper eftersom det handlar om mycket stora investeringar, menar Monica 
Ulfhielm. Branschen kan inte med gott samvete medverka till en orealistisk investering på lO 
15 miljarder kronor i mätare till alla kunder på en gång. Övergången måste ske successivt. 
Investeringar kan i dagsläget inte motiveras för de mindre elförbrukarna i lägenheter och 
sommarstugor. 
 
Månadsavläsning inom treårsperiod till större förbrukare 
Vi börjar med de större elförbrukarna. Kunder med över 8.000 kWh elförbrukning skulle 
kunna få månadsavläsning på faktiskt förbrukning inom en treårsperiod. Efter det kan vi 
också avgöra om sänkta kostnader och teknikutvecklingen motiverar att vi går vidare med 
tätare mätning för småförbrukarna under 8.000 kWh. Denna grupp av mindre förbrukare är 
mycket stor till antalet, ca fyra miljoner. Därför behövs denna "kontrollstation" efter den 
inledande treårsperioden, framhåller Monica Ulfhielm. 
 
Betalningsviljan testad 
TEMO har också testat betalningsviljan hos dem som vill ha räkning på verklig förbrukning. 
En stor majoritet av dem kan tänka sig att betala en avläsningsavgift på l0 kr.  
Betalningsviljan sjunker givetvis när man tillfrågas om man är beredd att betala mer som 20 
kr eller 50 kr i avgift. 
-Vi noterar att det finns en stor grupp bland elkunderna som är beredda att betala för denna 
förbättrade service, säger Monica Ulfhielm. Det är en viktig förutsättning för att reformen ska 

 



  
  
 
kunna genomföras på ett bra sätt. 
 
Varför föredrar man då faktura på verklig förbrukning ? 
Den största gruppen, 48 %, anger att man då "betalar direkt för förbrukningen". 37% anger att 
man får”bättre kontroll" och 13 % att det "inte riskerar att bli fel", 
 
Fler tycker att det är svårt att förstå elräkningen än dem som tycker att den är lätt att förstå. 52 
%  tycker att det är ganska svårt eller mycket svårt att förstå räkningen medan 46 % tycker att 
det är ganska lätt eller mycket lätt. De kritiska tycker att det är krångliga uttryck på elnotan 
och att informationen är för detaljerad eller också ospecificerad. 
 
 
To Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
 
- ~ 
 
From Marita Maca 
 
 
 
 

 



  
  
 
Bilaga 3. Sammanställning CustCom investeringen 
Sammanställning CustCom investeringen 
 
 
  CustCom  Mätare   Totalt Totalt 
 Antal kunder Totalt Kr/kund Totalt Kr/matare  kr/kund 
1997 225 818742 3639 148050 658 966792 4297 
1998 2950 7346 046 2490 1 822757 618 9168803 3108 
1999 4150 8492061 2046 2613233 630 11105294 2676 
2000 9 000 20 345 693 2 261 4 294 139 477 24 639 832 2 738 
 16325 37002 542 2267 8878 179 544 45880 721 2810 
Arbetskostnader ingår under CustCom 
 
 
Uppskattad kostnad i investeringsplan 1998 
 
kr/kund  ökning kr  ökning %  15år 6%/kr/kund  
2505      258 
         
Uppskattad kostnad i investeringsplan 1999 
 
2 587  82   3,3%   266 
 
Utfall 2000 
 2738  151   5,8%   282 
 
 
 

Ekonomi Custcom 
 
Investering: 45,9 Mkr 
 
15 års avskrivning CustCom, 20 år mätare 
 
6% ränta, annuitet 
 
Totalt: 4585 kkr/år , 281 kr/år 
 
Investering endast CustCom 37,0 Mkr 
(Hela arbetskostnaden ingår.) 
 
15 års avskrivning 
 
6% ränta, annuitet 
 
Totalt: 3811 kkr/år, 233kr/år 
 
 
 
 
 
 

 



  
  
 

 
Enligt EBR 

 
Avläsningar 16300 a 58  945.000     

40 a 1520 60. 800 
  ________ 

     1.005.800 61,61  
Flyttavläsning 1200 a 124  148.800 9,11 
 
Adm och kundtjänst   400.000 45,00 
 
Minsk inv i nätet   400.000 45,00 
 
Exakta räkningar (behålla kunder) 500.000 30,62 
 
Minskning av effekt inköp  280.000 17,15 
 
Strömstölder    75.000  4,59 
       
       213,08 
 
Effekttariff        + 
Framtidatjänster hårda t.ex. styrning mm     + 
Framtida tjänster mjuka t.ex. rådgivning WEB kundlojalitet  + 
Rättvisande räkningar       + 
Teknink i framkant, intr. samarbetspartner     + 
Ytterligare avläsningar (myndighetskrav?)    ++ 

 



  
  
 
Bilaga 4. Intervju med Per Gullbrand, marknadschef vid Birka BPA 
Informationssystem 
 
Birka BPA bildade tillsammans med Bravida ett gemensamt bolag ett bolag som hette Birka 
BPA Informationssystem AB (BBI). Bolaget har tidigare fungerat så att Birka BPA har 
utvecklat lösningar medan Bravida har installerat dem, men numera ägs Birka BPA av 
Bravida. Bolaget har fastighetsägare till hyreshus som primär målgrupp när de säljer sitt 
system, BBI F20. Man kan dock tänka sig att ett energibolag kan vara intresserat av att köpa 
in sig på delar av systemet och på det viset få tillgång till de intelligenta tjänster som kan 
användas för att spara energi åt kunden. I BBI F20-systemet använder man sig av LonWorks-
nätverk. 
 
Bravida är en totalleverantör av installationstjänster. Mottot sägs ibland vara ”Från WC till 
PC!”.  De säljer alltså helhetslösningar och har kompetens på många skilda områden som till 
exempel tele, data, starkström, ventilation, vs, säkerhet och intelligenta lösningar. 
 
Flerfamiljshusen har energibesparande lösningar i form av: 
 

• Ventilationsanpassning vid tom lägenhet: När lägenheten är tom anpassas 
ventilationen. 

• Elektricitetsanpassning vid tom lägenhet: När lägenheten är tom stängs delar av 
elektriciteten automatiskt av.  

• Realtidsvisning av förbrukningskostnader: Varje lägenhet har en display som visar 
förbrukningskostnaden i realtid. Den boende ser direkt vilka pengar som går att spara 
genom att sänka värmen vilket kan leda en sänkt förbrukning.   

• Smart ventilationssystem: Om koldioxidhalten överstiger ett gränsvärde startar 
ventilationssystemet automatiskt.  

• Smart temperaturreglering: Den boende ställer in sin önskade temperatur och 
lägenheter håller denna automatiskt. Om solen skulle ligga på extra mycket en varm 
dag sänks värmen så att den önskade temperaturen bibehålls. 

• Fjärrstyrning av temperatur via webben: De boende har egna personliga webbsidor där 
man kan programmera in en värmesänkning under en viss tid. 

•  
Övriga parametrar som styrs är: 
 

• Dörrlås – känner av om ytterdörren är öppen eller låst. 
• Brandlarm - via konventionell brandvarnare 
• Trygghetslarm – via trådlös motttagarenhet för larmaktivering 
• Inbrottslarma – via rörelsedetektorer som placeras i lägenheten 
• Larm vid öppet fönster eller dörr – via magnetkontakt 
• Läckagelarm – via fuktsensor 
• Luftfuktighet 
 

 De energirelaterade lösningar består av: 
 

• Realtidsvisning av förbrukningskostnader: Varje lägenhet har en display som visar 
förbrukningskostnaden i realtid. Den boende ser direkt vilka pengar som går att spara 
genom att sänka värmen, vilket kan leda en sänkt förbrukning.   

 



  
  
 

• Smart ventilationssystem: När lägenheten är tom anpassas ventilationen. Om 
koldioxidhalten överstiger ett gränsvärde startar ventilationssystemet automatiskt.  

• Smart temperaturreglering: Den boende ställer in sin önskade temperatur och 
lägenheten håller denna automatiskt. Om solen skulle ligga på extra mycket en varm 
dag sänks värmen så att den önskade temperaturen bibehålls. 

• Fjärrstyrning av temperatur via webben: De boende har egna personliga webbsidor där 
man kan programmera in en värmesänkning under en viss tid. 

 
I varje lägenhet finns en nod som registrerar och bearbetar signaler från mätare och sensorer. 
Noden kan styra de olika funktionerna i lägenheten och skickar informationen vidare till 
lägenhetsdisplayen och den personliga hemsidan. Lägenhetsnoderna kommunicerar också 
med fastighetsservern som i sin tur kommunicerar med en systemserver via Internet. Det är i 
systemservern som databasen är placerad.  
 
Med hjälp av LonWorks skulle man kunna kontrollera varenda apparat i ett hushåll om dessa 
bara utrustats med en nod men så långt går inte Bravida, eftersom noderna fortfarande är 
mycket dyra. 
 
När en fastighetsägare köper BBI F20 kan hon/han välja vilka tjänster som ska ingå i 
systemet. Då väljer fastighetsägaren även mellan många andra tjänster som inte är 
förknippade med el, värme eller varmvatten-förbrukning.  
 
Kostnaden för att utrusta ett hyreshus med BBI F20 kan variera kraftig, beroende på vilka 
tjänster som ska ingå.    
 
Den fastighetsägare som köper in Bravidas system kan välja mellan att antingen abonnera på 
tjänsterna och då få uppgifterna om kundernas förbrukning skickade till sig på en fil, eller 
också kan hon/han köpa hela konceptet så att hon/han själv samlar in värdena .  
 
”Det som kostar mest i er specialutrustade kåk är motorventilerna till 
radiatorerna. I nedanstående pris ingår också webbsidor med presentation av 
temperatur, möjlighet att styra veckotemperaturschema och 
ventilationsschema. (Om ni dessutom vill ha individuell mätning av 
varmvatten så får ni lägga till ca 1000:-/lgh. Det är nämligen så, att 
BBI-systemet är en plattform som man installerar, det är huvudkostnaden. 
Sedan kan man addera olika tjänster till en låg kostnad eftersom 
systemplattformen redan finns på plats. 
 
Prisindikation: 
 
15000 SEK/lgh 
 
(Ett vanligt system med enbart individuell mätning av el, gas, vatten, 
värme + presentation på webb+display kostar ca 9000 SEK/lgh).” 

 



  
  
 
Bilaga 5. STEM 
 
Förklarande mail från Anders Johansson vid Energimyndigheten, delaktig i slutredovisningen 
av ”Delredovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag att studera om mätperiodens längd bör 
regleras och om preliminärdebitering av elförbrukning bör avskaffas” 
 
From: Anders.Johansson@stem.se 
Date: Thu, 16 May 2002 15:53:14 +0200 
To: is99mmi@student.bth.se 
Subject: Re: Kostnad för fjärravläsning 
X-Mailer: TFS Secure Messaging /320000000/460000082/460230017/462301000/ 
X-Mailer: Version 4.71 Build 102 
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mothers.student.bth.se id 
g4GDqd306538 
 
Hej! 
Det är riktigt som ni tror att det är kapitalkostnaden för ränta och 
avskrivning som avses. 
 
Vi håller nu på med slutrapporten för utredningsuppdraget, som kommer att 
redovisas till regeringen den 31 maj. I arbetet med den fortsatta 
utredningen har vi bedömt att investeringskostnaderna som ett snitt över 
landet ligger på cirka 2000 kr per kund. I denna summa ingår nya mätare och 
terminaler, montage av insamlingsutrustning, centrala dataenheten samt 
projekteringskostnader. Med en avskrivningstid på 15 år och 6 % kalkylränta 
betyder det en årskostnad på ca 200 kr per kund och år. Till detta 
tillkommer kostnader för drift av systemet. 
 
Slutrapporten med förslag till nya lagkrav kommer att läggas ut på 
Energimyndighetens hemsida www.stem.se i samband med att den lämnas till 
regeringen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anders Johansson 
--------------------------------------------------------------------------- 
Energimyndigheten,   Box 310,   631 04  ESKILSTUNA 
Tel: 016 - 544 22 86,  Mail: anders.johansson@stem.se 
 
 
 
From: Anders.Johansson@stem.se 
Date: Thu, 16 May 2002 17:38:01 +0200 
To: is99mmi@student.bth.se 
Subject: Re: Kostnad för fjärravläsning 
X-Mailer: TFS Secure Messaging /320000000/460000096/460230017/462301000/ 
X-Mailer: Version 4.71 Build 102 
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mothers.student.bth.se id 
g4GFZb327297 
 

 



  
  
 
Hej! Här kommer lite förtydliganden när det gäller system för 
fjärravläsning av elförbrukning. 
 
Energimyndighetens bedömning är att ca 200 kr gäller för kapitalkostnaden 
för timregistrerande mätsystem. Totalkostnad inklusive drift bedöms till 
cirka 240 kr per kund och år. 
 
Motsvarande kapitalkostnad för ett system som bara klarar mätarställningar 
t.ex. månadsvis bedöms till 170 kr. Totalkostnad inklusive drift bedöms här 
till cirka 180 kr per kund och år. 
 
Olika uppfattningar råden inom branschen om storleken på driftkostnaderna. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anders Johansson 
--------------------------------------------------------------------------- 
Energimyndigheten,   Box 310,   631 04  ESKILSTUNA 
Tel: 016 - 544 22 86,  Mail: anders.johansson@stem.se 
--------------------------------------------------------------------------- 
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