
QUICK TIPS 

(--THIS SECTION DOES NOT PRINT--) 
 

This PowerPoint template requires basic PowerPoint 

(version 2007 or newer) skills. Below is a list of commonly 

asked questions specific to this template.  

If you are using an older version of PowerPoint some 

template features may not work properly. 

 

Using the template 
 

Verifying the quality of your graphics 

Go to the VIEW menu and click on ZOOM to set your 

preferred magnification. This template is at 100% the size 

of the final poster. All text and graphics will be printed at 

100% their size. To see what your poster will look like when 

printed, set the zoom to 100% and evaluate the quality of 

all your graphics before you submit your poster for printing. 

 

Using the placeholders 

To add text to this template click inside a placeholder and 

type in or paste your text. To move a placeholder, click on 

it once (to select it), place your cursor on its frame and 

your cursor will change to this symbol:         Then, click 

once and drag it to its new location where you can resize it 

as needed. Additional placeholders can be found on the left 

side of this template. 

 

Modifying the layout 

This template has four different  

column layouts.   Right-click your  

mouse on the background and  

click on “Layout” to see the 

 layout options.  The columns in  

the provided layouts are fixed and  cannot be moved but 

advanced users can modify any layout by going to VIEW and 

then SLIDE MASTER. 

 

Importing text and graphics from external sources 

TEXT: Paste or type your text into a pre-existing 

placeholder or drag in a new placeholder from the left side 

of the template. Move it anywhere as needed. 

PHOTOS: Drag in a picture placeholder, size it first, click in 

it and insert a photo from the menu. 

TABLES: You can copy and paste a table from an external 

document onto this poster template. To adjust  the way the 

text fits within the cells of a table that has been pasted, 

right-click on the table, click FORMAT SHAPE  then click on 

TEXT BOX and change the INTERNAL MARGIN values to 0.25 

 

Modifying the color scheme 

To change the color scheme of this template go to the 

“Design” menu and click on “Colors”. You can choose from 

the provide color combinations or you can create your own. 

 

 
 

 

 

 

 

QUICK DESIGN GUIDE 
(--THIS SECTION DOES NOT PRINT--) 

 

This PowerPoint 2007 template produces a 70 cm x 100 cm 

(A1) poster. It will help you placing titles, subtitles, text, 

and graphics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Object Placeholders 

 
Use the placeholders provided below to add new elements 

to your poster: Drag a placeholder onto the poster area, 

size it, and click it to edit. 

 

 

Section Header placeholder 

Move this preformatted section header placeholder to the 

poster area to add another section header. Use section 

headers to separate topics or concepts within your 

presentation.  

 

 

 

Text placeholder 

Move this preformatted text placeholder to the poster to 

add a new body of text. 

 

 

 

Picture placeholder 

Move this graphic placeholder onto your poster, size it first, 

and then click it to add a picture to the poster. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Projektet syftar till att undersöka effektiva arbetsmetoder för driftoptimering. Hur 

man effektivt jobbar med stora mängder data och snabbt få fram resultat samt snabbt 

kunna göra om samma analys någon vecka senare. Hur man automatiserar och 

standardiserar arbetet, jobbar med makron etc., dvs. minimera tiden för bearbetning 

och analys av mätdata genom att automatisera en del av den detaljerade 

driftoptimering. 

Syfte och Mål 

Metod 

Resultat 

Mätdata från installationssystemen i Väla Gård hämtas från styrdatorns OPC-server till 

Collector (programvara). OPC-server är en Microsoft-produkt som många styrleveran-

törer använder. Vilka mätdata som Collectorn hämtar från styrdatorns OPC-server och 

lagrar i databasen styrs av TAG-listan. I figur 1 ses ett utdrag från TAG-listan. Ett första 

steg mot att automatisera driftuppföljningen är att mätdata från byggnaden kontinuer-

ligt lagras i en databas och kvalitéstämplas. Mätdata bör lagras som Change-On-Value, 

dvs. mätdata lagras om det nya mätvärdet skiljer mer än exv. 0,1 ºC från föregående 

lagrade värde, dock minst var 4:e timme. Se exempel i figur 1 t.h. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1  TAG-lista med LA2-signaler som Collectorn skall hämta från OPC-servern och  

             skicka till databasen samt exempel på COV-lagrade värden i databasen 

 

I figur 2 och 3 visas tester med två olika verktyg, Excel AddIn ”Historian” samt webb-

verktyget ”ReportPlus”. I figur 2 visas hur man med Excel AddIn hämtar timvärden från 

databasen, för alla elenergimätarna för perioden 2013-06-10 – 16. När man en vecka 

senare vill göra om samma diagram fast för en vecka senare ändras endast datumen en 

vecka och begär att Excel räknar om ”F9”. T.h. i figur 2 ser man veckoprofiler för solel-

produktion samt verksamhetselen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2  Hämtar timvärden för elmätarmätarna med Excel AddIn ”Historian” samt två  

             diagram över veckoprofiler på solelproduktion och verksamhetsel. 

 

I figur 3 visas hur webb-verktyget ”ReportPlus” har hämtat 15-min-medelvärden för 

alla rumstemperaturer för veckan 2013-06-10 – 16. Det finns möjlighet att zooma in 

samt exportera till Excel, Word samt PDF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3  Diagram med webb-verktyget ”ReportPlus” över rumstemperaturerna 

Övrigt 

Detta arbete påbörjades när jag arbetade på Skanska Installation AB och fortsätter som 

extern konsult till Skanska på Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB.  

Detta är en del av LÅGAN- och SBUF-projekt för Väla Gård, som kommer att pågå till 

och med nov 2014.  

Arbetet är finansierat av LÅGAN, SBUF samt Skanska Installation AB. 

Sammanfattning 

Jämföra olika typer av verktyg bl.a. från processindustrin för att undersöka hur 

tidseffektiva de kan bli på bl.a. veckoanalyser. Veckoanalyser är till för att fånga upp 

fel som att tidsstyrningen för ventilationen har slutat fungera, så att ventilationen går 

dygnet runt i exv. ett kontor. Varannan månad görs en större genomgång av systemens 

funktion, energianvändningen etc., som därefter återrapporteras på driftsmöte. 

Återrapporteringen innehåller energi- och driftuppföljning samt förslag på hur man kan 

förbättra och optimera driften samt minskar energianvändningen. 

Erfarenheter från många projekt visar att byggnaderna ofta inte uppfyller förväntad 

energiprestanda om man inte arbetar aktivt med idrifttagning och driftuppföljning. 

Verifiering av önskad energiprestanda och funktionsanalys bör starta upp i 

projekteringen, där förutsättningarna bestäms för driftoptimeringen. Speciellt viktigt 

är var och hur man mäter olika signaler och med vilken noggrannhet. Exv. energimätare 

måste ha tillräcklig upplösning, så att de kan användas för energisignaturer vid 

driftoptimeringen. I slutet av projekteringen skall samtliga funktioner i alla driftkort 

gemensamt gås igenom med alla discipliner. Detta för att kontrollera att alla funktioner 

kan verifieras, delsystem kan kommunicera med varandra i tillräcklig utsträckning och 

att inget har blivit bortglömt. 

En utgångspunkt för arbete med driftoptimering är att det alltid finns fel som kan 

påverka driften och energiprestandan, så det är viktigt att hitta dessa och åtgärda dem 

så snabbt som möjligt. Första 12 månadsperioden efter slutbesiktningen används till att 

driftoptimera byggnaden för olika driftsfall och den andra 12-månadsperioden för att 

verifiera energiprestandan. Driftuppföljning kan effektiviseras om man kan 

automatisera och snabbt göra om samma beräkningar och diagram, vecka för vecka och 

månadsuppföljning för månadsuppföljning. 

[Wånggren 1990] Idrifttagning av Installationssystemen i Stockholms-

 projektet, BFR R42:1990, Bengt Wånggren.   
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Per Kempe  Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB 

 

Driftuppföljningsmetodik -  
erhålla utlovad energiprestanda och funktion 

Erfarenheter från många om- och nybyggnader av byggnader visar att de ofta inte 

uppfyller förväntad energiprestanda. Främst är det brister inom installationssystemen, 

värme-, kyl- och ventilationssystemen. Ofta vet man inte förrän efter ett/ några år att 

man ligger för högt i energianvändning och man förstår ibland inte varför, för man har 

inte en tillräckligt detaljerad energi- och driftuppföljning.  

I energieffektiva byggnader med låg energianvändning, är det mycket viktigt att ha god 

kontroll på installationernas funktion, för då får små fel och brister en relativt sett 

större betydelse. I värsta fall kan en större obalans i ventilationen, ge undertryck, 

vilket ger ett större effektbehov i vissa rum pga. luftläckage genom klimatskalet, som 

kan ge effektbrist och problem med inneklimatet (låg inomhustemperatur).  

I Sverige skall en byggnads energiprestanda verifieras för en 12-månadsperiod inom 24 

månader, för att detta skall fungera bra måste byggnadens drift optimeras första året 

för alla olika driftfall. En utgångspunkt för att arbeta korrekt med driftoptimering är 

att utgå ifrån att en byggnad alltid innehåller fel, frågan är hur man kan upptäcka 

dessa snabbt och åtgärda, så att man kan erhålla förväntad energiprestanda.  

[Wånggren 1990] redovisar att man i Stockholmsprojektet hittade 61 % av felen med 

aktiv driftuppföljning samt 19 % från boendesynpunkter. Enligt [Wånggren 1990] är det 

viktigaste för att erhålla en god funktion och energiprestanda: ge installations och 

energifrågan större vikt genom hela projektet, analysera funktionen för de 

projekterade systemen, mätningarna för verifieringen måste förberedas under 

projekteringen samt funktionskrav verifieras under idrifttagning och drift.  

Orsaken till de fel man upptäckte i Stockholmsprojektet var  

• Projekteringsfel 27 % 

• Utförandefel 30 % 

• Material & komponentfel 29 %  

• Injustering & Drift 14 %  

 

Det är viktigt att loggningen av mätdata från byggnadens olika system är i drift före 

slutbesiktningen, så att besiktningsmannen kan verifiera en del funktioner via mätdata 

samt att man har möjlighet att starta driftoptimeringen direkt efter slutbesiktningen. 

Annars är risken stor att det tar 3-6 månader innan driftuppföljningen fungerar i sina 

olika delar, för efter slutbesiktningen prioriterar de olika entreprenörerna sina nya 

projekt och har inte så mycket tid att hjälpa till att få igång driftuppföljningen på 

deras system i den nu slutbesiktade byggnaden.  

Erfarenhet från driftoptimering är att ofta ödslas tid på administration av mätdata, för 

att vissa driftuppföljningsverktyg inte är delvis automatiserade. Dvs. man måste göra 

om samma diagram, beräkning, etc. när nya mätdata tillkommer i verktygen 


