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Så optimerar HSB Östergötland 
energiförbrukningen i sina fastigheter

 
HSB Östergötland är en regionförening som verkar i västra Östergötland och 
södra Närke. De erbjuder trygg fastighetsförvaltning sina egna och privata 
bostadsrättsföreningar, samt för privata fastighetsägare och HSB:s egna 
hyresfastigheter. Tomas Eckerud är projektledare på HSB Östergötland inom en del av 
verksamheten som i huvudsak fokuserar på renovering, underhåll och nyproduktion 
av fastigheter i HSB:s bostads- och hyresrättsbestånd. Tomas ansvarar bland 
annat för teknik, installation och miljö och arbetar dagligen med driftsövervakning 
och uppkoppling av fastigheternas undercentraler för vatten, fjärrvärme, 
ventilationsaggregat. 

”Energi och miljö hänger ihop”

Orsaken till att HSB Östergötland har valt att koppla 
upp undercentralerna i sina fastigheter är möjligheten 
att kunna övervaka, styra och ta emot larm – i hög grad 
för att optimera förbrukningen av energi. Tomas förkla-
rar:

– Energi och miljö hänger ihop – kanske i synnerhet 
just när det gäller bostäder. I våra fastigheter använder 
vi så kallade webbduckar som utgör själva hjärnan i 
fastigheternas undercentraler. Genom dem tar vi emot 
mätdata och kan baserat på dem gå in och styra och 
övervaka utrustningen via webben för att göra juste-
ringar som bland annat optimerar de olika funktionerna 
ur energisynpunkt. Där kan vi även ta emot larm för 
vatten, värme och ventilation, om exempelvis pumpar, 
ventiler eller tryckkärl skulle fela.

Uppkopplade M2M-lösningar 
kräver inte fiberhastigheter

I flertalet av HSB Östergötlands fastigheter används 
trådad fiber för internetuppkoppling i bostäderna. 
Mängden datatrafik till och från en uppkopplad under-
central för ventilation och fjärrvärme är dock begränsad 
och därför krävs inga hastigheter att tala om. För att 
bredbandskostnaden inte skulle överstiga energibespa-
ringen började Tomas söka alternativ till de fibernät-
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verk som fanns i fastigheterna:
– Det ska ju vara värt att optimera energiförbruk-

ningen och därför måste kostnaderna för att göra det 
hållas nere. Vi började därför använda 3G-lösningar 
från en av de stora nätleverantörerna, men den typen av 
M2M-lösning fungerade inte särskilt bra för oss. Upp-
kopplingen var inte stabil och vi fick ofta göra omstarter 
av routrarna, vilket innebar att vi gång efter annan blev 
tvungna att åka ut till utrustningen. Driftsstabiliteten 
är otroligt viktig för oss – om jag måste lägga tid på 
att åka ut och starta om routrar går de vinster vi gör i 
energibesparingar snabbt förlorade. Dessutom sitter 
undercentralerna nästan alltid i källare vilket gjorde att 
mottagningen var dålig.

Nästa steg blev istället att dra nytta av den trådade 
fiber som oftast redan fanns i fastigheterna. Problemet 
med detta var den ökade kostnaden. Dels kostade det 
betydligt mer att dra fiberkablar till undercentralerna 
än vad det gjorde att använda en trådlös lösning. Dels 
var själva abonnemangen dyrare. Dessutom var admi-
nistrationen omkring beställningar av nya abonnemang 
relativt tung vilket gjorde processen trög. 

Enkel beställningsprocess, driftstabilitet 
och fast IP frigör tid och resurser

Tomas sökte därför ett annat, trådlöst, alternativ – 
främst till de fastigheter där det inte redan fanns en 
bredbandslösning. Han berättar: 

– Mitt fokus var att hitta en stabil lösning som samti-
digt var prisvärd och som även fungerade på orter med 
annars dålig täckning. Vi såg snabbt att uppkopplingen 
med Net1 är stabilare än andra trådlösa lösningar och 
mottagningen påverkas inte trots att undercentraler-
na är placerade under markytan. Dessutom var hela 
beställningsprocessen väldigt enkel. Därför har vi i 
vissa fall valt att använda Net1 istället för den fiber som 
redan finns i fastigheten. 

Tomas poängterar att de stora vinsterna i det samar-
betet med Net1 är den tid man sparar och den funktion 
som uppkopplingen ger. Han avslutar:

– Det är smidigt att beställa, vi får snabba och bra 
leveranser, samtidigt är lösningen verkligen prisvärd. 
Vi fastnade särskilt för att de kan erbjuda förkonfigure-
rade routrar och att vi får fast IP – en dedikerad adress 
per uppkopplad undercentral. Alternativet hade varit 

Full täckning 
även i källaren
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dynamisk IP vilket hade inneburit mer handpåläggning 
och mer tid för de underkonsulter som gör styrinstal-
lationerna. Sammantaget är min upplevelse att Net1, i 
jämförelse med konkurrerande trådlösa lösningar för 
uppkoppling, är outstanding. 

Har du frågor och funderingar kring att välja rätt uppkoppling?  
Vi på Net1 hjälper företag i alla storlekar, i hela Sverige att välja rätt uppkoppling. 
Våra företagskunder spänner från Vattenfall till mindre kommuner.  
Läs mer om Net1s erbjudande på www.net1.se/foretag/

Net1 Företag

 0774 – 42 42 44

net1.se/foretag


