
Förvaltningsnivå  

Användning 

Egendomar 

Byggnader 

Mätare 

Rekommendationer för bra datakvalitet  
• Håll ett öga på datakulturen - den är a och o när du ska förstå och analysera dina data. Det är

viktigt att ha en korrekt grund i syfte att skapa trovärdighet för beslut och rekommendationer

• Se till att alla enskilda datafält separeras i egna celler

• Tvätta bort metadata - metadata är en beskrivning av datauppsättningen och innehåller inte
rådata. Det är information om    datauppsättningen

• Se till att dina data använder / stöder det universella datumformatet ISO 8601
- så tiden i dina data uppfattas som densamma oavsett dataleverantör - även i förhållande till
sommartid / vintertid

• Håll tidsserier åtskilda - tidsserier är kontinuerliga data och viktiga för att förstå data på ett
djupare sätt. Därför är det viktigt att det inte finns några luckor i datauppsättningen

• Håll ackumulerade data för sig själv

• Se till att mätarens upplösning inte är för låg

• Ställ krav på att dataleverantören om meddelanden (skickar larm eller liknande) vid dataavbrott
- det tar tid att upptäcka avbrott på egen hand och inte minst att få dataleverantören att agera i
enlighet med det.

Rekommendationer för strukturering av 
fastighetsdata 

Man rekommenderas att ha en bra struktur över sina byggnadsdata så man enkelt kan dra ut data 
över olika områden för att se och eventuellt jämföra samma byggnadstyper. Det kan exempelvis vara 
skolor eller daginstitutioner. 

”Förvaltningsnivå” kan eventuellt skippas beroende av kommunal struktur. I vissa kommuner är det 
kommunens fastighetsförvaltning som ansvarar för alla kommunala fastigheter. I andra kommuner 
är det enskilda förvaltningar som ansvarar för förvaltningen och ekonomin för separata kommunala 
fastigheter. 

Användning kan exempelvis täcka skolor, daginstitutioner, stadshus och vårdhem. 



Databaserad energistyrning i offentliga byggnader 

Rekommendationer för hur ofta ni ska samla in 
förbrukningsdata 
För att löpande följa och se om det finns särskilda avvikelser med er förbrukning är det viktigt att 
insamlingsfrekvensen är så hög som möjligt. Om ni bara har en månadsrapport och det finns en läcka 
eller rinnande toalett kan vattenförbrukningen öka dramatiskt innan ni upptäcker det. Om ni mäter 
per timme blir mängden av vattenspill potentiellt betydligt lägre eftersom ni kan reagera tidigare på 
detta. 
Under projektets gång har följande rekommendationer för insamlingsfrekvens tagits fram för att 
ge kommunerna ett riktmärke att gå efter vid insamling av data från mätenheter i kommunala 
byggnader eller lokala försörjningsbolag.  

De specifika mätintervallen har baserats på konkreta erfarenheter och tagits fram av kommunerna 

El (kWh) Naturgas (MWh) Fjärrvärme  
(MWh + m3)  

Vatten (m3)  

Minst per timme  
Det optimala är per 
15 minuter 

Minst per månad  Minst per timme  
Det optimala är per 
15 minuter 

Minst per dygn  
Det optimala 
är däremot per 
timme  

som deltagit i projektet ”Databaserad Energistyrning i Offentliga Byggnader”.   

Följande data bör tillhandahållas av 
försörjningsbolagen    
Data bör tillhandahållas med följande information:  

• Kundnummer (anger information om plats)    

• Mätarnummer (vilken mätare registrerar aktuella data)

• Ev. byggnadsnummer

• Energityp

• Om fjärrvärme – framlednings- och returtemperatur i två separata fält

• Förbruk

• Tidsangivelse (angivet i ISO 8601-format för att ta hänsyn till sommar- och vintertid)

Det är viktigt att alla förbrukningsmätare avläses med samma tidsintervall – helst i timvärden.   
Med samma tidsintervall blir det enklare att jämföra prestanda. Det är svårt att jämföra och hitta 


