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Driftuppföljningsverktyg –  

erhålla utlovad energiprestanda och funktion  

Tekn Dr Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB, Box 24, 182 11  Danderyd 

per.kempe@projektengagemang.se, (per.kempe@byv.kth.se) 

Abstract  

Syfte och Mål 

Projektet syftar till att undersöka effektiva arbetsmetoder för driftoptimering. Hur kan man effektivt 

jobba med stora mängder data, snabbt få fram resultat samt göra om samma analys någon vecka 

senare? Hur kan man automatisera och standardisera arbetet, arbeta med makron etc? Dvs. 

minimera tiden för bearbetning och analys av mätdata genom att automatisera en del av den 

detaljerade driftoptimering.  

Metod 

Praktiskt arbete med verktyg från processindustrin på Skanskas plusenergikontor, Väla Gård. 

Detaljerad driftuppföljning är uppstartad på Väla Gård, som loggar 294 signaler. Signalerna består av 

temperaturer, RF, CO2, närvaro, luftflöden, styrsignaler, börvärden etc. Signalerna loggas med 

variabelt tidssteg (COV), t.ex. om en temperatur ändrat sig mer än 0,1C sparas en ny temperatur, De 

sparade mätvärdena skickas till en databas, där man med olika verktyg kan analysera vad som händer 

i byggnaden och dess installationssystem. För att det inte skall gå för mycket mantimmar på 

administration av mätdata, har arbete påbörjats med verktyg från processindustrin, som delvis kan 

automatisera mätdataanalysen. Avsikten är att man varje måndagsmorgon skall erhålla en 

automatiserad standardiserad rapport (pdf) över hur byggnaden och systemen har fungerat 

föregående vecka, för en snabb kontroll att allt fungerar. Varannan månad gör man en större 

genomgång av systemens funktion, energianvändningen etc, som återrapporteras på driftsmöte med 

fastighetsägaren och driften. Återrapporteringen innehåller energi- och driftuppföljning förslag på 

hur man kan förbättra och optimera driften.  
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Sammanfattning 

Mycket av arbetet med driftuppföljning är lika, så det finns stor potential för att effektivisera om man 

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

månadsuppföljning för månadsuppföljning, vilket visas i resultatkapitlet.  

Det viktigaste är att man snabbt startar upp loggningen och verifierar mätdata i styr-systemets OPC-

server. Helst skall besiktningsmannen använda mätdata från loggningen vid slutbesiktningen. 

Collectorn (dataprogram) hämtar mätvärden enligt TAG-lista (loggningslista) och skickar mätdata 

över nätet till databasen. Olika program kan sedan användas för att visualisera mätdata och utföra 

beräkningar av energiprestanda etc. Det viktigaste är att arbeta med verktyg, som kan automatisera 

mycket av administrationen av mätdata och uppritande av diagram etc.  

Redan under projekteringen projektera driftuppföljningssystemet. Driftuppföljningssystemet skall tas 

i drift under idrifttagningen av installationssystemen och loggade mätdata skall verifieras, så att 

besiktningsmannen kan nyttja några veckors loggade mätdata för att verifiera de olika 

installationssystemens funktion.  

Detta gör att loggningen av mätdata fungerar, mätdata är verifierade, så att man direkt kan börja 

jobba med att driftoptimera byggnaden och dess installationssystem direkt efter slutbesiktningen. 

Man har också erhållit en anläggning som är funktionskontrollerad av besiktningsmannen.  

Bakgrund 

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, för man har inte en tillräckligt detaljerad energi och driftuppföljning.  

För att känna en trygghet i verifieringen av energiprestanda enligt BBR, Green Building eller annan 

avtalad energiprestanda, så bör man direkt vara igång med injusteringar och felavhjälpning, så att 

första året kan användas för att erhålla korrekt drift. Andra året används för att verifiera 

energiprestanda.  

Kontorsfastigheter med mycket god energiprestanda, hög miljöklassificering kan i köpeavtal ha 

skadeståndsklausuler, m.a.p. ej erhållen utlovad miljöklassificering, Green Building, avtalad energi-

prestanda (energiavtal 12), etc. Detta gör att det blir ett mycket stort focus på att kunna uppfylla 

utlovad energiprestanda och ett gott arbete med driftuppföljning.  

För att säkerställa funktionen på installationerna och energiprestandan är det viktigt att ha focus på 

installations och energifrågan genom hela projektet från första ide, genom projektering, produktion, 

idrifttagning, och drift i x år. För att vid idrifttagning och driften kunna följa upp funktion och 

energiprestanda är det viktigt att redan i projekteringen har planerat och bestämt hur man skall 

utföra energi och funktionsuppföljning samt funktionsoptimera. Under idrifttagningen skall 

driftuppföljningssystemen tas i drift, verifiera loggade värden och verifiera funktionen för de olika 
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systemen. Under slutbesiktningen skall besiktningsmannen nyttja loggade mätdata för att verifiera 

de olika systemens funktion.  

Har man inte kravet att driftuppföljningssystemet skall vara verifierat och nyttjas av 

besiktningsmannen under slutbesiktningen är risken stor att det tar 3-6 månader efter 

slutbesiktningen innan driftuppföljningssystemet fungerar.  

Då har man tappat mycket värdefull tid för att optimera byggnadens energiprestanda, driftoptimera 

installationssystemen, första vintern eller sommaren har passerat och man har inte kunnat 

driftoptimera systemen för de driftfallen.  

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).  

För att kunna finna orsaken behöver man mätvärden från byggnadens olika delsystem. Beroende på 

vad det är för fel behöver man olika typer av mätdata. Timvärden kan vara tillräckligt för att se att 

något är i drift i onödan, exv. att tidstyrningen av ventilationen på ett kontor inte fungerar. Har man 

ett styrproblem kan man behöva ha mätdata med minutupplösning, för att på styrsignaler, 

temperaturer, flöden, etc se att regleringen av installationssystemen fungerar mindre bra.  

Beskrivning system för styrning och mätdatainsamling Väla Gård 

För att följa upp och optimera energianvändningen på Väla Gård samt som erfarenhetsåterföring av 

byggnaden och dess installationssystem har en detaljerad driftuppföljning startats upp, som nyttjar 

OPC-server i Väla Gårds styrdator. Byggnadens styrdator sköter insamling av mätvärden i byggnaden 

via Modbus och KNX samt lägger mätvärdena den samlar in i sin OPC-server. Bergvärmecentralen, 

ventilationsaggregaten, VAV-systemen och vissa elmätare har Modbus-kommunikation. Medan KNX-

kommunikation används till belysningsstyrning, närvaro, markisstyrningen, de extra givarna i 

rummen (temperatur, CO2 och RF) samt några elmätare. Väderstationen ligger också på KNX-

systemet och mäter utetemperatur, vindhastighet samt solinstrålning (Lux).  

Bergvärmecentralen, BV, har sin egen styrenhet, som styr värmepumparna, vilka producerar 

varmvatten och värmevatten samt vid behov (under sommaren) värmeväxlar borrhålsvattnet, KP, 

mot köldbärarvattnet, KB, till ventilationsaggregatens kylbatterier. Skulle temperaturen på KP inte 

vara tillräckligt låg, så att man inte kan få ut tillräcklig kyleffekt från KB kan BV-styr även starta upp en 

värmepump för att sänka temperaturen på KP. BV-styr skickar mätvärden för temperaturer, flöden, 

energimätare, etc till byggnadens styrdator.  

Ventilationsaggregaten (GOLD) har ett eget prefabricerat Modbus-mätsystem med styr och loggning 

av ”allt”. Det finns möjlighet att logga in på en inbyggd Web-sida och se allt i ventilationsaggregatet 

samt exportera mätvärden till Excel. Utan extra minnesmodul är minnet i styrenheten drygt en vecka, 

cykliskt, med historiska mätvärden och med extra minnesmodul något år. VAV-systemet, 

”Superwise”, ger också möjlighet att logga in på inbyggd hemsida för att se statusen på VAV-
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systemet, börvärden samt historiska mätvärden, men där går det för närvarande inte att exportera 

mätvärdena. Ändringar av börvärden för rummens don, som temperatur, luftflöden etc görs på VAV-

systemets Web-sida alternativ med handenhet som kopplas direkt till tilluftsdonet. Tilluftsdonet styr 

inneklimatet i rummet, (Temperatur och ibland CO2), dvs är temperaturen alternativt CO2 något hög 

i rummet så ökas luftflödet för att kyla rummet / sänka CO2 och när temperaturen är något låg i 

rummet, så styr tilluftsdonet radiatorventilen, så att mer värme avges från radiatorn. Med att dra isär 

börvärdena för värme och kyla ca 2⁰C, så minskar man risken för samtidig värme och kyla på kontoret 

och spar energi.  

En ”Collector” (datorprogram) är installerad på byggnadens styrdator. Collectorn hämtar mätvärdena 

från OPC-servern och skickar dem till en databas. Vilka mätvärden och hur ofta de sparas bestämmer 

man med att välja signaler från OPC-serverns TAG-lista samt anger vid vilken förändring man önskar 

spara ett nytt värde eller hur ofta. T.ex. om en temperatur ändrat sig mer än 0,1⁰C sparas det värdet 

eller åtminstone var 4:e timme. Detta har flera fördelar, dels sparar det minne, överföringskapacitet, 

men skapar även en frihet vid utvärderingen, så man där kan välja med vilket tidssteg man vill läsa ut 

mätdata till analys. Oberoende om man önskar 1 min, 5 min eller tim-värden så anropar man samma 

databas och mätvärdena för de önskade tidsstegen beräknas/hämtas. Driftindikering eller börvärde 

är konstant från föregående sparade värde, en temperatur eller ett flöde interpoleras fram mellan 

sparade värden kring de önskade tidsstegen.  

För närvarande omfattas den detaljerade loggningen av 294 signaler. Bl.a. har vi 4 rum per plan och 

huskropp samt foajén med extra givare, så där loggar vi temperatur, CO2, RF, tilluftsflöde, närvaro, 

belysningsstyrning samt styrsignal till radiatorn. Av dessa sammanlagt 17 rum är 5 konferensrum. Det 

finns även 19 signaler per ventilationsaggregat, luftflöden, kanaltryck, temperaturer, styrsignaler till 

fläktar, ventiler och våv. 18 energimätare (el och värme), 18 luftflöden i VAV-systemen, etc.  

Med mätningar ses mycket av vad som händer i byggnaden, men man vet inte alltid orsaken. Kanske 

har man haft ett stort kundevenemang och ytterdörren har stått mycket öppen. Så det är viktigt att 

göra snabba regelbundna kontroller av mätdata och återkoppla mot driften och fastighetsansvarig.  

De finns olika verktyg att hämta mätvärden från databas, för att analysera vad som händer i 

byggnaden och dess installationssystem. För att det inte skall gå för mycket mantimmar på 

administration av mätdata, testas ett verktyg från processindustrin, som delvis kan automatisera 

mätdataanalysen. Avsikten är att man varje måndagsmorgon skall erhålla en automatiserad 

standardiserad rapport (pdf) över hur byggnaden och systemen har fungerat föregående vecka, för 

en snabb kontroll att allt fungerar. Varannan månad gör man en större genomgång av systemens 

funktion, energianvändningen etc, som återrapporteras på driftsmöte med fastighetsägaren och 

driften. Återrapporteringen innehåller energi och driftuppföljning samt förslag på hur man kan 

förbättra och optimera driften. 
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Resultat 

Arbetet med automatiserad driftuppföljning har startat upp i slutet på april 2013 och vi testar för 

närvarande Excel AddIn ”Historian” samt webb-verktyget”Reportplus”. Nedan är lite skärmdumpar 

med kommentarer.  

 

Figur 1 TAG-lista med signaler som skall följas upp från OPC-servern  

I figur 1 kan man se ett utdrag från TAG-listan för Väla Gård, där man ser signalnamn, beskrivning, 

enhet, etc. Det är denna lista som styr, vilka signaler, som Collectorn hämtar från OPC-servern.  

 

Figur 2 Hämta mätdata från databasen med Excel AddIn ”Historian”  

I figur 2 visas hur man med Excel AddIn kan hämta data från databasen för alla elenergimätarna för 

perioden 2013-04-26 – 05-07 med 30 min upplösning. När man en vecka senare vill göra om samma 
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diagram fast för en vecka senare ändras datumen en vecka och begär att Excel räknar om ”F9”.  

I figur 3 och 4 ser vi verksamhetselen och solcellsproduktionen för de två solcellstaken.  

 

 

Figur 3 Verksamhetselen Väla Gård för 2-6 maj 2013. Ca 1700 m2 kontor 

 

Figur 4 Solcellernas elproduktion för Väla Gård 

Solcellerna är inte riktigt riktade mot syd utan lite mer mot SSV och det kan man se på skillnaden 

mellan de första respektive de sista timmarna på dygnet med elproduktion från solcellerna.  

Webb-applikationen ”Report Plus” kommer från processindustrin och tar automatiskt hand om flera 

mättekniska problem, exempelvis energimätare som slår runt. Se figur 5  
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Figur 5  ”Report Plus” de första diagrammen. (Ska vidareutvecklas 20-21 maj) 

 

Övrigt 

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

till Skanska på Projektengagemang Energi & Klimatanalys.  

Detta är en del av SBUF-projektet för Väla Gård, som kommer att pågå till och med Nov 2014.  

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


