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Ser till att anläggningen 
fungerar som den ska

Våra energitjänster har ett uppdrag: att uppnå lägsta möjliga en-
ergiförbrukning och energikostnad med bibehållet eller förbättrat 
inomhusklimat. 

Utgångspunkten är att få ut maximalt ur de befintliga systemen, 
vilket gör att det oftast räcker att investera i tid och kanske även 
i uppgradering av mjukvara. Det är därför som driftsoptimering 
betalar sig mycket snabbt. Kort handlar det om att omvandla 
onödiga kostnader till nyttiga och värdeskapande investeringar 
med god lönsamhet, en bättre miljö och högre livskvalitet.

Maximal ef fekt med system i samverkan

Genom att fastighetens system samverkar kan vi bygga bättre 
automatiserade funktioner, allt i syfte att förbättra energiprestan-
dan. Funktioner som väderstyrning, effektbegränsning och inom-
husklimatkompensering kan minska energianvändningen med 
upp till 20%. 

Att energief fektivisera är kunskap

Resultatet av arbetet beror på kompetens, erfarenhet och en-
gagemang. Våra energijägare har lång branscherfarenhet och 
spetskompetens, men också mod att våga testa nya lösningar.

Genom att använda befintlig teknik i kombination med mät-
data från Femstegsmodellen™ får vi objektiva fakta om varje 
fastighets energistatus. Energitjuvar hittas snabbt och rätt åt-
gärder sätts in där de gör störst nytta. Samtidigt läggs grunden 
för ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete enligt 
det ständigt roterande Optimeringshjulet™. För energijakten 
får aldrig avstanna, så fort den saktar ner, tenderar förbruknin-
gen att öka igen. 

Service & Underhåll

Med vårt servicekoncept kan du vara trygg. Det är en 
bekymmersfri, modern lösning för service och underhåll 
med fokus på att minimera onödiga stopp och drift-
kostnader. Vid våra erfarna teknikers servicebesök får du också 
expertråd och idéer på förbättringar för komfort och drifts-
ekonomi.

Vi har marknadens mest omfattande och flexibla erbjudande av 
servicetjänster inom fastighetstekniska installationer. Vi arbetar 
både med akuta serviceärenden och serviceavtal med regelbun-
dna teknikerbesök. Serviceavtalet utformas efter dina behov 
med en fast prismodell. Du vet på förhand vad kostnaden blir 
och kan enkelt budgetera den delen av fastighetens driftskost-
nad. 

Allt fler bostadsrättsföreningar och fastighetersägare vill påverka den största enskilda kostnaden i 
förvaltningen, nämligen förbrukning av värme, el och vatten. Att effektivisera energianvändningen 
i fastigheten minskar både energikostnaden och miljöpåverkan. Vi vet att många fastighetsägare 
värderar att överlåta detta arbete till experter. Med branschledande kunskap och expertis att energi-
effektivisera fastigheter erbjuder vi service- och energitjänster. 



Flexibla Tjänsteavtal

Genom våra tjänsteavtal kan du vara säker på att din 
anläggning fungerar optimalt, vilket ger lägre energiför-
brukning och lägre belastning på miljön. Teckna ener-
gitjänstavtal med oss och du får en sak mindre att oroa 
dig för - de tekniska installationerna i dina fastigheter.

Energitjänsteavtal

Vi erbjuder fastighetsägare energitjänster som effektiv-
iserar fastighetens tekniska system och få dem att sam-
verka som en helhet vilket, sparar energi med bibehållet 
inomhusklimat. 

Serviceavtal

Serviceavtal för löpande och förebyggande service som 
kundanpassas vad gäller till exempel inställelsetid och 
antal besök. Vid varje servicebesök görs en protokollförd 

funktionstest av hela anläggningen. För att säkerställa 
snabb återställning vid större fel säkerhetskopieras 
även alla inställningar i reglercentralen (DUC). Under 
besöket uppmärksammas och protokollförs förbättring-
såtgärder som kan minska anläggningens energi- och 

driftkostnad. 

Som avtalskund är du prioriterad vid akuta problem. 
Vi påbörjar felsökning senast en arbetsdag efter felan-
mälan.

Akutservice

Trots gediget underhåll kan akuta fel ändå inträffa. 
Det är då skönt att luta sig mot vår serviceenhet som 
en extra trygghet när olyckan är framme.

Support

Systemsupport hjälper till med tekniska frågor och 
handledning för våra överordnade system. Support 
och handledning sker via telefon.

>> Energitjänster

ENERGIUPPFÖLJNING

Tjänst som erbjuder 10 % energibesparing 
genom mätning och analys av energian-
vändningen för att identifiera kostnader 
och onödig energianvändning. 

DRIFTOPTIMERING

Tjänst som erbjuder 25 % energibespar-
ing via smarta funktioner för styrning och 
reglering av fastighetens tekniska system 
för värme, ventilation och kyla. 

VÄDERSTATION

Tjänst som erbjuder 10 % energibesparing 
med hjälp av en väderstation som skapar 
ett väderindex utöver utetemperaturen. 
Hänsyn tas till solinstrålning, solens läge 
på himlen, vindhastighet, relativ fukt och 
nederbörd för att ge ett optimalt styrvärde 
för fastighetsautomationen.

EFFEKTBEGRÄNSNING

Tjänst som erbjuder 17 % energibespar-
ing genom Dynamisk effektbegränsning. 
Genom att optimera fjärrvärmecentralens 
uttag av momentan effekt kapas effekttop-
parna. 

REFERENSGIVARSTYRNING

Tjänst som erbjuder 15 % energibespar-
ing genom att använda referensvärde 
från temperaturgivare installerade i lägen-
heter och via dessa reglera temperaturen 
i värmesystemet oberoende av utomhus-
temperaturen. 



1. Mätning & Analys

2. Datoriserad styrning
3. Driftövervakning

4. Individuell mätning

Building Energy Management Systems

Drift & 
Underhåll

Optimerande 
åtgärder

5. Boende-
kommunikation

KTC Femstegsmodellen™ är en metodik för att 

energieffektivisera fastigheter. Grunden läggs i Fem-

stegsmodellens tre första steg – mätning och analys, 

samt styrning och övervakning av fastighetens tekniska 

system. De riktigt stora besparingarna kommer när sys-

temen för fastighetsautomation och individuell mätning 

samordnas både vad gäller data och funktioner. Konkret 

innebär detta att steg 4-5 kopplas samman med steg 1-3.

KTC-koncernen är en grupp energieffektiviseringsföretag bestående av utvecklings-, produkt- och tjänsteföretag. Sedan 
mitten av 80-talet har vi hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och övervaka över 

15 000 fastigheter. I koncernen ingår KTC Tech, KTC Control, Weevio AMR, Manodo, Clayster och Sandö El. Vi är över 115  
anställda med verksamhet över hela Sverige.  

www.ktc.se

Energieffektivt 
med Femstegsmodellen™


