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Om Schneider Electric

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra 

resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och 

energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer 

genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och 

ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, 
inkludering och handlingskraft.
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Innehållsförteckning Metod

NAVET Analytics har på uppdrag av Schneider Electric genomfört en intervjubaserad 

undersökning med fastighetsbolag, med fokus på smarta fastigheter och digitalisering. 

Intervjuerna genomfördes i maj 2021. NAVET Analytics har gjort två liknande undersökningar, 

under 2017 och 2019, för Schneider Electric. Denna rapport kommer därför också att presentera 

utvecklingen över tid i ett antal frågor.

Respondenterna har någon av följande titlar: 

• Driftschef

• Energiansvarig

• Fastighetschef

• Teknisk chef  

Totalt genomfördes 125 intervjuer och  
fördelningen redovisas i tabellen nedan:

Område Antal företag

Privata kontor 64

Kommunala lokaler 53

Regionens lokaler 8

Totalt 125
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Förord
Svenska byggnader står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning och en dryg 

femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, sett ur ett livscykelperspektiv, enligt siffror från 

Naturvårdsverket. Med ett ökat fokus på att minska energianvändningen i byggnader samt dess 

utsläpp av växthusgaser behöver fastighetsägare hitta nya sätt att anpassa sina bestånd för att 

möta dagens och morgondagens miljö- och energibesparingsmål. 

För att uppnå det långsiktiga klimatmålet med nettonollutsläpp till 2045 krävs enligt 

Naturvårdsverket en genomsnittlig minskning av växthusgaser med 6-10 procent per år. Nyligen 

skärpte även EU målet med minskade utsläpp till ett etappmål som innebär att utsläppen av 

växthusgaser behöver minska med 55 procent till 2030, jämfört med 1990.

Mycket kan göras för att minska utsläppen av växthusgaser från byggnader, och vi har ett unikt 

utgångsläge för att påbörja digitaliseringsresor som leder till mer hållbara och smarta fastigheter. 

Med lärdomar från pandemin och en ökande insikt om vad det nya normala innebär så finns 

goda förutsättningar för att skapa fastigheter som adresserar behov och önskemål från såväl 

fastighetsägare som tekniska chefer, förvaltare och medarbetare.

En av de tydligaste insikterna från vår undersökning är att ekonomin både är det största 

incitamentet för att investera i ny teknik och det största hindret för snabbare utveckling av 

uppkoppling inom fastigheter. I denna rapport gräver vi djupare i det, och mycket mer som 

rör digitalisering av fastigheter. Vi tittar bland annat närmare på hur Boverkets nya plan- och 

byggregler om krav på energiuppföljning och elbilsladdning har tagits emot av fastighetsbolagen. 

På Schneider Electric hjälper vi er med er digitaliseringsresa, i såväl befintliga bestånd som 

nyproduktion. Det kan handla om allt från att mäta och driftoptimera energianvändningen och 

skapa en översikt över de tekniska systemen i er byggnad, till att introducera ny innovativ teknik 

som bidrar till högre komfort, driftseffektivitet och ökad trygghet för dem som vistas i byggnaden. 

För oss är det tydligt – varje uppkopplad fastighet bidrar i resan mot en mer digital och hållbar 

framtid. Följer du med på resan?

Charly Lupart, VP för affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric i Sverige
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Hur uppkopplade är  
svenska fastigheter 2021? 
Den tekniska utvecklingen går i raketfart. För några år sedan pratade visionärer om potentialen 

med artificiell intelligens och Internet of Things. Idag är det en verklighet för alla branscher, inte 

minst fastighetsbranschen. Totalt 80 procent av de intervjuade har investerat i uppkopplade 

lösningar och tjänster för drift och hantering av sina fastigheter de senaste tre åren. Genomsnittet i 

de mätningar som gjordes 2017 och 2019 hamnade strax över 90 procent. 

2017

2019

2021

Andelen av de intervjuade som uppger att de har investerat i uppkopplade lösningar och 
tjänster de senaste tre åren

Privata kontor

Privata kontor

Privata kontor

Landstingens lokaler

Landstingens lokaler
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Det är privata och kommunala fastigheter som inte når upp till tidigare resultat, medan regionens 

fastigheter ligger i paritet med mätningen från 2019. Privata kontor redovisar den högsta andelen, 

där 83 procent av de tillfrågade uppges ha investerat i uppkopplade lösningar. Knappt en 

femtedel har kopplat upp mer än hälften av sina fastigheter under de senaste två åren. Det är en 

något lägre siffra än i den senaste undersökningen.

– Skillnaderna kan ha flera möjliga förklaringar. En parameter att ta hänsyn till är att 

intervjupersonerna och företagen kan skilja sig åt mellan åren vilket gör att det inte går att jämföra 

helt rakt av, men kan ändå ge en fingervisning om hur utvecklingen ser ut. Därtill kan många 

företag redan ha genomfört dessa investeringar tidigare än för tre år sedan, säger Björn Thulin, 

EcoStruxure System Architect på Schneider Electric. Det intressanta som ändå kan sägas är att vi 

ser en jämn digitaliseringstakt och att fastighetsbranschen fortsätter att fokusera på att koppla upp 

sina fastigheter. Branschen har helt enkelt insett nyttan.
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Vad är en uppkopplad fastighet?
Området är brett och det finns flera olika definitioner avseende vad som utgör en uppkopplad 

fastighet – och därmed görs flera olika tolkningar hos respondenterna. De flesta svarar att en 

uppkopplad fastighet kretsar kring styrning, övervakning eller kontroll på plats eller distans, 

digitalisering och smarta system som underlättar för verksamheten och olika tekniska lösningar. 

Trots att svaren i stor utsträckning kretsar kring exempelvis styrning, så har de flesta även 

investerat i andra typer av uppkopplade lösningar såsom till exempel passagesystem, inbrottslarm 

och brandlarm. 

På frågan om driftoptimering menar en tredjedel att de saknar översyn och kontroll av 

energianvändningen och en orsak kan vara att 25 procent inte anser sig ha verktyg och mjukvara 

för kontinuerlig uppföljning. 

Svarsfrekvensen för de olika alternativen är högre när det gäller kommunala fastigheter, vilket 

tyder på en hög andel uppkopplade fastigheter i kommunerna. Över 8 av 10 tillfrågade har 

uppkopplade lösningar för inbrottslarm och brandlarm. Energiövervaknings- och HVAC-system 

hamnar dessutom högre i kommunala fastigheter jämfört med regionens lokaler. Det är endast de 

kommunala fastighetsbolagen som i huvudsak arbetar proaktivt med underhåll, driftoptimering 

och avvikelser. Man kan också notera att system för energiövervakning är vanligt förekommande i 

privata kontorsbestånd.

Brandskydd och säkerhetssystem

En majoritet av de tillfrågade går efter myndighetskrav och inte mer, när det gäller tekniska 

brandskydd och säkerhetssystem. En mindre andel, 14 procent, har egna krav som överstiger 

myndighetskraven. Det kan handla om att man ser en nytta i att koppla upp dessa system i större 

omfattning än vad kraven anger. Drygt hälften av de tillfrågade menar att de har inventerat vilka 

Vilka av följande uppkopplade lösningar för drift och styrning finns redan idag i hela eller 
delar av ert fastighetsbestånd? (Flera svar möjliga)

Passagesystem
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Solavskärmning
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kritiska delar som är mest sårbara vid en eventuell brand, vilket är fler än 2019. Även när det gäller 

säkerhet menar drygt hälften att de har genomfört en sådan inventering och att det är särskilt 

vanligt i regionens fastigheter. Endast 8 procent uppger att de inte har inventerat vilka delar som är 

mest sårbara när det gäller säkerhet.

– Att följa lagar och regler är inte nödvändigtvis en garanti för att en verksamhet har det optimala 

skyddet. Det är en väldigt bra grund att stå på givetvis, men många verksamheter behöver 

också fundera på vilka risker som finns och vilka delar som är mest sårbara vid till exempel en 

brandincident. Här behöver vi hjälpas åt och tillsammans lyfta blicken och kontinuerligt arbeta 

med att anpassa nivån av skydd efter verksamhetens specifika behov. Det sammanfattas i våra 

ledord, ”tillsammans skapar vi trygghet”, och det är det vi arbetar för, säger Henrik Andersson, 

affärsutvecklare inom brand och säkerhet på Schneider Electric. 

Med uppkopplade anläggningar ökar säkerheten och tryggheten i fastigheter, eftersom 

anläggningsägaren får signaler i realtid från sina fastigheter. Därmed kan fel och brister åtgärdas 

omedelbart vid varningar och larm. 

Ekonomin är den största drivkraften – men också det största hindret

Ekonomiska skäl är den främsta drivkraften till varför företag valt att investera i uppkopplade 

lösningar och tjänster för drift och styrning av fastigheterna. På andra och tredje plats hamnar 

miljö- och hållbarhetsskäl samt säkerhetsskäl. En stor skillnad mot tidigare undersökningar är att 

ekonomin har blivit alltmer dominerande. Kommunala fastighetsbolag lyfter i högre utsträckning 

den ekonomiska aspekten (92 procent) vilket är högre än för regionens fastighetsbolag (50 

procent) och privata kontor (88 procent).

Vilka är de största drivkrafterna till att vilja investera i uppkopplade lösningar och tjänster 
för drift och styrning av era fastigheter? (Flera svar möjliga)

Ekonomiska skäl

Miljöskäl / Hållbarhet

Säkerhetsskäl

Arbeta mer proaktivt med underhåll

Ge konkurrensfördel

Arbetsmiljöskäl

Attraktiv arbetsgivare

Vet ej / ej svar
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– Ett bevis på att AI ökar besparingspotentialen är att de som under en längre tid aktivt arbetat 

med energioptimering och därmed har nått sina besparingsmål, med AI nu upplever nya 

möjligheter till besparing. Datorkraften som jobbar dygnet runt med optimering tar hjälp av allt 

fler parametrar i sina algoritmer. Förr var det mest kompensering av börvärden i förhållande till 

utomhustemperaturen, sedan kom väderprognoser in i bilden och nu är det till och med live-

data på antal personer i byggnader som kan påverka ventilationens luftomsättning. Äntligen ser 
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man nyttan av de smarta sensorer som succesivt kommit att användas. Detta gynnar inte bara 

driftekonomin positivt utan också upplevelsen för fastigheters ”invånare”, säger Björn Thulin.

Undersökningen bekräftar trenden. Energiövervakning dominerar när det kommer till vilken 

inriktning nästa investering inom uppkopplade lösningar kommer att ha såväl hos kommunala 

och regionala fastighetsbolag som hos privata kontor. Inom regionens fastigheter uppges 

kameraövervakning också vara en viktig framtida investering och inom kommunala fastigheter 

även investeringar inom värme/ventilation. Det kan handla om behovet av styrning och kvalitet av 

inomhusklimat och luftflöde i exempelvis skolor. 

Samtliga av de tillfrågade som arbetar inom regionala fastigheter och privata kontor skulle vilja 

att deras fastigheter var mer uppkopplade än idag. Andelen är något lägre hos de kommunala 

fastighetsbolagen (89 procent), vilket kan indikera att de är nöjda med de investeringar som gjorts 

tidigare. 

– Olika fastighetsägare har olika prioriteringar. Det finns en del skillnader mellan att äga och 

förvalta kommunala eller regionala fastigheter och kommersiella fastigheter. Planerna för ägande 

kan ofta ha ett längre tidsperspektiv när det gäller kommunala och regionala fastigheter, vilket 

ger större incitament att genomföra investeringar tidigt för att kunna tjäna in sin investering, säger 

Björn Thulin.

Nästan samtliga 
respondenter 
skulle vilja att 
deras fastigheter 
var mer upp
kopplade än idag 
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Säkerhet och ekonomi 

IT och IT-säkerhet är ett annat aktuellt område där det går att göra ekonomiska vinster. 

Efterfrågan och intresset för säkra IT-tjänster ökar i takt med antalet incidenter och en växande 

riskmedvetenhet. Schneider Electric märker ett tydligt ökat intresse av hostingstjänster för BMS- 

eller säkerhetssystem.

– Rörelser inom fastighetsbranschen är större idag än någonsin tidigare. Fastigheter avyttras och 

förvärvas mer frekvent och likaså är det för många verksamheter, där man expanderar, skalar 

ner eller nischar sig ännu tydligare för att positionera sig starkare på marknaden, säger Henrik 

Andersson och fortsätter:
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– Verksamheter och branscher behöver ha förutsättningar att agera snabbt och agilt. Det uppnås 

till stora delar med flexibla och skalbara system men också affärsmodeller. Kunder vill skapa mer 

handlingsutrymme för att investera i den egna kärnverksamheten och ett sätt kan vara att undvika 

att investera i egen och ofta kostsam IT-miljö. I stället tillgodoses behovet som en tjänst. Det är ett 

område vi expanderar starkt inom och vi ser stora effektivitets- och synergivinster för våra kunder. 

Exempelvis där nya funktions- eller AI-lösningar kan appliceras till kund snabbt och effektivt.

Lösningar för en smartare arbetsplats

På frågan om vilka lösningar som är intressanta – av ett antal givna förslag – för den smarta 

arbetsplatsen, svarar nästan hälften (46 procent) att de är intresserade av integrerade 

rumslösningar och lösningar för att minska energianvändning i fastigheten. 30 procent av de 

tillfrågade lyfter sensorer som mäter luftkvaliteten i ett rum som intressanta. För regionens 

fastigheter är det också intressant med smarta sensorer som räknar antalet personer som befinner 

sig i ett utrymme och som kan användas för att optimera styrningen av fastigheter. 

– Även när det handlar om digitalisering och smarta system är människan fortsatt i fokus. 

Effektivitet handlar inte om att göra många saker. Det handlar snarare om att göra rätt saker i rätt 

tid, för att ta sig mot målet på det mest effektiva sättet. Rätt beslut i rätt tid skapar möjligheter 

till en mer hållbar, konditionsbaserad fastighetsförvaltning. Med andra ord, service och 

underhållsinsatser grundar sig på det faktiska skicket i ett system. Vilket i sin tur bidrar till ett mer 

hållbart arbetssätt för en driftorganisation, samtidigt som det har ekonomiska fördelar och minskad 

miljöpåverkan när materiel byts ut i exakt rätt tid, säger Henrik Andersson.

Varierad beläggning ställer nya krav på flexibilitet

Intresset för sensorer och andra typer av lösningar kan bero på att digitaliseringsintresset 

har mognat. Det kan också vara en effekt av coronapandemin, som har skapat en osäkerhet 

när det kommer till beläggning i fastigheter. Drygt 20 procent av fastighetsägarna uppger att 

kontorsvakanserna har ökat, enligt Fastighetsägarnas årliga rapport Sverigebarometern 2021. 

– Pandemin har satt ljuset på frågan om volatil beläggning i fastigheter och hur den ska hanteras. 

Fler vill kunna vara flexibla med uppvärmning, kylning, ventilation och belysning från dag till 

dag, baserat på antalet personer som befinner sig i fastigheten. Ökad synlighet och kontroll 

över fastighetens olika system kan hjälpa fastighetsbolagen att nå mål om sänkta omkostnader 

och ökad produktivitet och effektivitet för dem som befinner i lokalerna, säger Linnea Lunnbäck, 

produktchef Fastighetsautomation på Schneider Electric.

är intresserade 
av integrerade 
rumslösningar 
och lösningar för 
att minska energi
användningen  
i fastigheten 

46 %
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Så här gör du!
Mer än var femte person (22 procent) uppger att låg kunskap är en anledning till att fler fastigheter 

inte är mer uppkopplade idag. Här kommer konkreta tips för hur fastighetsägare kan påbörja sin 

digitaliseringsresa.

Utse först någon som ska vara ansvarig för alla steg av digitaliseringen – före, under och 

efter. Personen behöver få insikt i syftet med digitaliseringsprojektet och vilka eventuella 

utmaningar man kan komma att ställas inför under projektets gång. 

Inventera beståndet, dess tekniska nivå och de individuella fastigheternas energiåtgång 

beräknat på kwh/m2. Ta hjälp vid behov – Schneider Electric har specialistkunskap inom 

området. När inventeringen är gjord blir det möjligt att välja ut vilka fastigheter som ska 

prioriteras och den ansvariga får bland annat insikt i var det finns störst potential att öka 

driftnetto och vilken hyresgäst som behöver få förbättrat inomhusklimat.

Gör en standard som grundligt beskriver vilken information som behövs från samtliga 

system samt hur de ska styras för att minska kostnader samtidigt som hyresgästernas 

krav uppfylls. Genom att installera en fastighetsserver lokalt i varje fastighet kan 

underliggande system som hanterar exempelvis ventilation, värme, kyla, energi och 

brand anslutas till servern som sedan tar vidare informationen till överordnade system. 

Se till att utvald information om temperatur, styrsignaler och energianvändning loggas 

och sparas säkert. Den sparade historiken utgör grunden för att kunna analysera 

fastighetens status.

Vid uppkoppling till en överordnad nivå finns tre viktiga krav som måste uppfyllas: 

A)  IT-säkerhet. Det ska vara lika självklart som att ett administrativt nätverk hanteras 

säkert. 

B)  Skalbarhet. Att inhämta information är en sak, men att ordna den så att den snabbt 

och enkelt blir systematiserad och tillgänglig allt eftersom beståndet växer är viktigt.  

C)  Öppenhet. För att kunna tillämpa externa tjänster för analys och optimering samt 

delning av information som förverkligar IoT-tjänster krävs API:er.

 

Dessa tre punkter är grunden till en hållbar drift som kommer bidra till ett ökat driftnetto och nöjda 

hyresgäster. 

Sedan fortlöper utvecklingen av standarden. Vad ska loggas och vilka rapporter ska skapas? Vem 

ska ta del av denna information? Mottagaren måste ha kompetens att analysera och ta beslut om 

eventuella åtgärder.
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Energikrav i uppdaterad bygglag

2020 ändrades plan- och bygglagen med nya regler som gäller laddning av elfordon och krav på 

fastighetssystem för kontroll av energianvändningen. Majoriteten av respondenterna (76 procent) 

menar att de helt eller delvis känner till vad de nya reglerna innebär. 70 procent uppger att de har 

en plan för hur de ska förhålla sig till de nya reglerna, men osäkerheten är ändå stor. 26 procent 

kan inte svara på frågan eller är osäkra.  

– Svenska fastigheter står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning och en 

dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. I takt med att fastigheter blir alltmer 

uppkopplade så ökar också elanvändningen, vilket accelererar behovet av en storskalig hållbar 

elförsörjning. Fastighetsägare – privata, regionala och kommunala – behöver parallellt ta 

fram strategier för energieffektivisering i fastighetsbestånden, exempelvis genom kontroll och 

optimering av energianvändningen. Eftersom fastigheter idag står för en så stor andel av landets 

energianvändning så är energieffektivisering av bestånden en av nyckelfaktorerna för att nå 

klimatmålen, säger Björn Thulin. 

Stockholms stad satsar på AI för att energieffektivisera byggnader

I Stockholms stad pågår ett långsiktigt arbete som ska göra staden hållbar och innovativ. Som en 

del i detta ingår en digitaliseringsresa där stadens byggnader kopplas upp för att bli smartare och 

mer energieffektiva. Schneider Electric har tillsammans med partnern Myrspoven hjälpt Stockholms 

stad koppla upp två fastigheter: Mälarhöjdens gymnastikhall och en fastighet vid Strömbron. Båda 

fastigheterna har kopplats upp till Schneider Electrics plattform EcoStruxure™ Building Operation 

och AI-verktyget Building Analytics, som säkrar driften och energieffektiviteten. Lösningen ger 

staden möjlighet att styra och kontrollera bland annat temperatur och energianvändning på distans 

och presenterar tydliga åtgärdsplaner som bidrar till att fastighetsförvaltningen blir driftsäker, energi- 

och kostnadseffektiv samt säkerställer god komfort.

Vid implementeringen kommenterade Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i 

Stockholm:

– Jag ser fram emot att den här nya AI-lösningen implementeras och att vi därmed effektiviserar vår 

fastighetsdrift. Detta samarbete med Schneider Electric hjälper oss i arbetet att få ner energianvänd-

ningen, minska klimatpåverkan och samtidigt optimera inomhuskomforten i stadens byggnader.

Regler om laddning 
av elfordon

Kraven på laddinfra-

struktur i samband med 

nyproduktion gäller 

för bygglov inlämnade 

efter den 10 mars 2021. 

Reglerna innebär i kort-

het att nya bostadshus 

med fler än 10 parke-

ringsplatser i byggna-

den eller på tomten ska 

ha ledningsinfrastruktur 

till alla parkerings-

platser, och övriga 

byggnader med fler än 

10 parkeringsplatser 

ska ha ledningsinfra-

struktur till 20 procent 

av parkeringsplatserna 

och minst en laddnings-

station för elfordon.

Ändrade energi-
hushållningsregler

Ändringarna, som 

trädde i kraft 1 septem-

ber 2020, innebär att 

kravnivåer justeras och 

att viktningsfaktorer 

ersätter primärenergi-

faktorer vid beräkning 

av en byggnads energi-

prestanda. Syftet är att 

energihushållningsreg-

lerna ska nå kostnads-

optimala nivåer och att 

teknikneutralitet mellan 

hållbara och effektiva 

uppvärmningssystem 

ska främjas.

Källa: Boverket
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Tips och lösningar från 
Schneider Electric
IoT-plattformen är hjärtat i den smarta och uppkopplade byggnaden

Stora krav ställs på lösningar och system utvecklade för dagens och framtidens byggnader 

- de ska hjälpa till att minska energikostnaden, öka driftseffektiviteten, uppfylla företagets 

hållbarhetsmål samt öka fastighetsvärdet. Därtill ska de säkerställa en bekväm och produktiv 

inomhusmiljö för dem som vistas i fastigheten. Byggnaders infrastruktur behöver således 

kunna bemöta de behov som finns idag samt de behov som kommer imorgon, både avseende 

introduktion av ny teknik och ökade datamängder. 

EcoStruxure™ Building Operation erbjuder en öppen, säker och skalbar plattform där traditionella 

system tillsammans med nya IoT-system kan samverka och skapa dagens och morgondagens 

smarta fastigheter.

EcoStruxure™ Building Operation kan ses som hjärtat i den smarta och uppkopplade fastigheten 

och skapar förutsättningar för att samla, strukturera, analysera och agera på fastighetens data. 

Genom möjligheten att integrera fastighetens eller fastighetsbeståndets olika undersystem eller 

fristående IoT-lösningar i ett system, skapas en sömlös upplevelse där användaren enkelt får en 

överblick över hela fastigheten eller fastighetsbeståndet. Systemet har inbyggt stöd för effektiv 

hantering och lagring av stora mängder data, en viktig grundsten i dagens och framtidens alltmer 

uppkopplade byggnader.

– Styrkan ligger i öppenheten, skalbarheten och säkerheten. Öppenheten skapar möjligheter inför 

framtiden, med både egna och tredjepartsinnovationer. Detta utan att tumma på säkerheten, då 

all hårdvara och mjukvara utvecklas med cybersäkerhet i största fokus. Skalbarheten gör det 

möjligt att applicera systemet på alltifrån en mindre fastighet till en stor komplex byggnad såsom 

ett sjukhus, en stor kontorsbyggnad eller ett helt fastighetsbestånd, säger Linnea Lunnbäck, 

produktchef Fastighetsautomation på Schneider Electric.

 Läs mer om EcoStruxure™ Building Operation här.

Rummet i fokus vid skapandet av den smarta arbetsplatsen

Den uppkopplade rumslösningen The Connected Room Solutions från Schneider Electric 

säkerställer hög komfort för byggnadens hyresgäster och besökare samtidigt som den ger 

betydande fördelar för både fastighetsägaren och driftsorganisationen. 

Genom lösningens smarta arkitektur kan system för HVAC, belysning, persienner och IoT-enheter 

enkelt integreras och styras redan på rumsnivå. Med ett system istället för flera separata system 

minskar tiden för programmering, installation, idrifttagning och underhåll. Därtill samlas all 

information och verktyg för programmering på en plats. Lösningens flexibla arkitektur och verktyg 

förenklar dessutom framtida ombyggnationer och renoveringar. 

https://www.se.com/se/sv/product-range/62111-ecostruxure%E2%84%A2-building-operation/?parent-subcategory-id=1210&filter=business-2-fastighetsautomation-och-s%C3%A4kerhet
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The Connected Room Solutions möjliggör även personlig anpassning av inomhusklimatet.  

Fastighetens besökare och hyresgäster kan enkelt genom bland annat en app i mobilen, anpassa 

klimat, belysning och solavskärmning för optimal komfort. Lösningen integreras med fördel med 

byggnadens fastighetsautomationssystem för ytterligare mervärden.

– För att skapa en smart arbetsplats och så småningom en smart byggnad, behöver vi börja 

från grunden och bygga in smartheten redan på rumsnivå. Vårt koncept för rumsstyrning, 

The Connected Room Solutions, möjliggör just detta och inkluderar en portfölj av produkter 

och applikationer som hjälper till att lägga infrastrukturen till det smarta rummet, säger Linnea 

Lunnbäck. Med The Connected Room Solutions slipper du komplexa integrationer med ett 

hopplock av produkter och gateways för att få ihop lösningen. En effektiv rumslösning ökar 

effektiviteten i byggnaden både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som driften 

kan optimeras.

 Läs mer om The Connected Room Solutions här.

https://www.se.com/se/sv/product-range/66378-the-connected-room-solution/#overview
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Få översikt över luftkvaliteten på din arbetsplats

Schneider Electric har ett brett erbjudande av rumsgivare som kan hjälpa till att skapa en bild av 

hur luftkvaliteten ser ut på arbetsplatsen. Serierna SpaceLogic Analog (SLA) och SpaceLogic 
Protocol (SLP) möjliggör mätning av allt från temperatur, RH, CO2 till VOC. De kan användas i allt 

från skolor, kontor och sjukhus till hotell och passar både vid nybyggnation och modernisering då 

de är kompatibla med såväl lösningar från Schneider Electric som tredjepartslösningar.

 Läs mer om SpaceLogic Analog och SpaceLogic Protocol här.

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=HVAC+Sensors+Catalog+EMEA+APAC+F-27839-17.pdf&p_Doc_Ref=F-27839
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Förbättrad komfort genom proaktiv service och underhåll 

En stor del av arbetet i byggnader handlar om service relaterad till drift och underhåll. Även här 

finns digitala tjänster och verktyg för att upprätthålla en god nivå på service utifrån parametrar 

som energi, komfort och ekonomi. Genom ett proaktivt arbete med service och underhåll 

säkerställs ett optimalt inomhusklimat samtidigt som antalet felanmälningar minskar. Det i sin tur 

bidrar till ett mer hållbart arbetssätt för exempelvis en driftorganisation.

EcoStruxure™ Building Advisor är en molnbaserad servicetjänst och analysverktyg för 

fastighetsservice från Schneider Electric. Verktyget analyserar samtliga system var femte minut 

och redovisar ett faktabaserat underlag om byggnaden. Eftersom byggnaden analyseras var 

femte minut kan tjänsten snabbt upptäcka om de förändrade förutsättningarna och driftlägena inte 

fungerar på ett optimalt sätt och föreslå åtgärder. Många av åtgärderna – nära 80 procent – kan 

dessutom avhjälpas på distans genom de uppkopplade systemen. 

 Läs mer om EcoStruxure™ Building Advisor här 

Bättre koll genom korrekt mätning och analys av både  
energihanteringssystem och elnätet 

I takt med att våra fastigheter blir alltmer uppkopplade ökar även komplexiteten hos fastighetens 

energisystem. Risken är att översikten med tiden begränsas och att problem inte fångas 

upp. Exempelvis kan det handla om att ny utrustning inte övervakas fullt ut, vilket leder till 

dolda problem. Ju mer utrustning som ansluts och inte övervakas fullt ut, desto större kan 

konsekvenserna bli. 

Ny teknik och tjänster kan idag hjälpa verksamheter genom korrekt mätning och analys av både 

energihanteringssystem och elnätet. Schneider Electric har tagit fram verktyg som kan kontrollera 

att den data som kommer in är korrekt och att alla mätvärden är med. 

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert är ett system från Schneider Electric som är byggt för 

att övervaka, säkra och effektivisera energianvändningen i byggnaden. Power Monitoring Expert 

hjälper driftkänsliga och energiintensiva anläggningar att säkra driften och spara energi. 

 Läs mer om EcoStruxure™ Power Monitoring Expert här.

EcoStruxure™ Power Advisor är en proaktiv analystjänst som säkerställer optimal energimätning 

och elkvalitet. Den fungerar likt företagets fönster till det digitaliserade, strömförsörjande systemet 

och erbjuder ett flertal fördelar. Genom tjänsten kan företaget analysera elsystemet och bland 

annat se om mätare över- eller underrapporterar, detektera negativt värde, eller nollvärde. Power 

Advisor kan även analysera elkvalitén genom att bland annat kontrollera övertonshalt och att 

spänningen befinner sig inom gränserna. 

 Läs mer om EcoStruxure™ Power Advisor här. 

https://www.se.com/se/sv/work/services/field-services/building-services/building-advisor/
https://www.se.com/se/sv/product-range/65404-ecostruxure%E2%84%A2-power-monitoring-expert-%28pme%29/?parent-subcategory-id=4170#overview
https://www.se.com/se/sv/product-range/65478-ecostruxure%E2%84%A2-power-advisor/?parent-subcategory-id=4170#overview


16Schneider Electric | Trendrapport 2021

Skapa trygghet i din fastighet

EcoStruxure™ Security Expert är ett komplett system för fastighetssäkerhet. Ett integrerat 

passer- och inbrottslarmssystem som effektivt skyddar människor, egendom och data samtidigt 

som ansvariga får en enkel överblick och hjälp att analysera stora mängder data och därmed kan 

fatta snabbare beslut. Tillsammans med digitala tjänster från Schneider Electric ger det ett mycket 

användarvänligt system och nya digitala möjligheter.

– Security Expert är certifierat hela vägen upp till larmklass fyra som krävs för exempelvis militära 

skyddsanläggningar, det är mycket flexibelt och skalbart och passar alla typer av företag och 

organisationer. Från den lilla lokala butiken till den internationella industrin, säger Peter Widström, 

produktchef Security på Schneider Electric. 

Security Expert skyddar redan ett stort antal byggnader och fastigheter runt om i Europa då 

det uppfyller EU-normen för säkerhetssystem. Den nya certifieringen innebär att systemet även 

uppfyller de specifika krav som Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) ställer och som svenska 

kravställare kan hänvisa till.

Några exempel på möjligheter med integrerade säkerhetssystem är att:

• Operatörer får större möjligheter att verifiera vad som händer på distans via digitala lösningar, 

exempelvis via en app, vid inbrottslarm, brand och andra kritiska situationer. När inbrottslarmet 

går kan väktare verifiera händelseförloppet via kameror och snabbt vidta rätt åtgärder.

• Passersystemet kan tillsammans med kameraövervakning verifiera vem som gick genom 

dörren och videoövervakningen kan släppa in rätt fordon med automatisk igenkänning av 

registreringsskyltar.

• Brandlarmet startar automatiskt videoinspelning så att brandmyndigheter kan verifiera 

händelseförloppet.

Security Expert, som redan har integrerat systemen för passerkontroll och inbrottslarm, kan 

också kopplas ihop med övriga fastighetsautomationssystem. Det skapar förutsättningar för helt 

kundanpassade lösningar, kostnadsbesparingar och effektivitet i alla typer av fastigheter. 

– Ju mer intelligens det finns i systemet, desto fler möjligheter till verksamhetsanpassning ges. 

Exempelvis kan belysning, ventilation och larm slås på och av i ett kontorsrum och andra utvalda 

utrymmen som förråd och annat, i samband med att en person går in och ut genom entrén, säger 

Peter Widström.

 Läs mer om EcoStruxure™ Security Expert här.

Förhindra brand i din fastighet

Att se till att människor, fastigheter och tillgångar är säkra är verksamhetskritiskt. Det är därför en 

framgångsfaktor för alla företag att ha sina brandlarmsystem online. Fastighetsägare är skyldiga 

enligt lag att se till att fastigheten uppfyller de krav som ställs på brandsäkerhet. Fastighetsägaren 

eller ägarens tjänsteleverantör ansvarar också för inspektion, testning och underhåll av 

brandlarmsystemet. 

https://www.se.com/se/sv/product-range/65214-ecostruxure%E2%84%A2-security-expert/?parent-subcategory-id=88612
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Esmi Sense FDP och online-lösningen EcoStruxure™ Fire Expert hjälper ansvariga att fatta 

faktabaserade beslut och spara tid. Med Fire Expert kan brandlarmsystemen skötas online via 

dator, mobiltelefon eller surfplatta – när som helst, var som helst. Ansvariga kommer konstant att 

ha information om den aktuell situationen, vilket också minskar affärsrisken.

Fastighetsägarens fördelar med Esmi Sense FDP och EcoStruxure™ Fire Expert:

• Erbjud dina tjänsteleverantörer en direktanslutning till brandlarmsystemen. 

• Få överblick av brandlarmsystemen och deras allmänna tillstånd, händelsehistorik och 

relaterade anteckningar.

• Få dokumentation om godkännande för tillsynsmyndigheter, med tid och datum automatiskt 

angivna.

• Säkerställ att inspektion, testning och underhåll av brandlarmet utförs i tid.

• Minska antalet falsklarm och oplanerade driftstopp genom att planera, övervaka och utföra 

åtgärder i tid.

• Optimera den totala ägandekostnaden med nya arbetsprocesser och snabbare respons på 

händelser i brandlarmsystemet.

• Minska behovet av nya investeringar med uppgraderingar och tillägg online.

• Se till att säkerheten är hög.

 Läs mer om EcoStruxure™ Fire Expert här.

 Lär mer om Esmi Sense FDP här.

https://www.se.com/se/sv/product-range/63656-ecostruxure%E2%84%A2-fire-expert/
https://www.se.com/se/sv/product-range/63651-fdp-sense-brandlarmsystem/?parent-subcategory-id=86785
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