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Fördjupningsområden

• Planerade och nya FO:
> Digitalisering
> Effektivare

tappvarmvattensystem
> Energi- och

effektleveranser
> Idrifttagning
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• Vilka mätvärden finns i en uppkopplad undercentral och vad kan de användas till?
Vilken nytta finns i uppföljningssyfte? Hur gör andra? Hitta ett sätt att verifiera
att mätdata är rätt.

• Anvisningar och standardisering. Att underlätta för fastighetsägare att föra in
industriella och öppna lösningar.

• Effektstyrning av el men även topplaster på fjv pga taxor.
• Hitta en affärsmodell för laststyrning av fjv och el.

• Digitalisering kopplat till styr- och reglersystem, larmsystem, etc etc.
Vill samarbeta med andra inom detta.

• Elanvändning till hyresgästen för att förändra beteende - Säkerhet - Svår fråga
med GDPR

• Digitalisera äldre fastigheter, behövs fibernät? Finns skillnad mellan nya och äldre
fastigheter?

Vad gäller behovet av engagemang från BeBos
håll finns en hel del uppslag:
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• Fördjupad studie i samverkan mellan Belok, BeBo och Installatörsföretagen, IN.

> Diskussion om samverkansformer – är medlemsföretagen intresserade av att delta
i projekt i samverkan med installatörsföretagen/leverantörerna.

> Hur kan digitaliseringen tillämpas i affärsmodeller så att alla inblandade aktörer
gynnas?

> Kan vi hitta medlemsföretag som är intresserade av att delta i pilotprojekt och
testa specifika lösningar?

• Under genomförandet av studien kommer ett antal möten att genomföras. Flertalet
kommer att ske via digitala media men även en workshop planeras.

Nästa steg



Digitalisering
Workshop om digitalisering i
fastighetsbranschen
20 maj 2019

Ett gemensamt initiativ i branschen
Göran Werner WSP, Koordinator för BeBo



Vad är digitalisering?

• Digital transformation§ Analog § Digitalisering§ Digitisering



Företagandet Byggprocessen Installationen

Vad digitaliseras?
Drift Erbjudanden
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Frågeställningar hos fastighetsägarna

o Hur effektiviserar vi vår drift, underhåll och energianvändning?
o Hur hanterar vi effektfrågan?
o Hur kan vi skapa oss en överblick över fastighetstillgångarna i

realtid?
o Hur kan vi öka effekten av moderna, klimatsmarta investeringar

som sol och laddning?
o Hur skapar vi förutsättningar för helt nya värden?



M

Innovationsforum Installatörer
Affärsutveckling och systemleverans

Innovationskluster Fastighetsägare
Driftoptimering och fastighetsövervakning

Innovationskluster Akademin
Analys och optimering

Innovationskluster Teknikleverantörer
Produkter och system



Vi behöver utveckla både teknik och
affärsmodeller

Målet är att starta pilotprojekt avseende:
- teknisk inriktning, möjligheter och mervärden jmf med
dagens teknik.
- affärsmodeller för fastighetsägare
- affärsmodeller för tjänsteleverantörer
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Laddinfrastruktur

Inomhusklimat

Lokal energiproduktion

Energilager

Fastighetsoptimering

Effekttoppar

Smarta städer



• Vi planerar nu ansökningar om utvecklingsmedel till tex
Energimyndighetens utlysningar för E2B2 och Digitalisering, samt till
SBUF.

• I två till tre piloter inom projektet analysera och testa vilka digitala
transformationer som krävs samt utveckla affärsmodellen, tex vem ska
vara ”mäklare av effektdelning”.

• I analysen bör ingå både fjärrvärme-, fjärrkyla- och eleffekter.
• Aktörer som deltar i projektet bör vara både fastighetsägare och

effekt/energi-leverantörer, men också de som installerar och levererar
tekniska system som krävs för utveckling av smart partnerskap.


