
Med 
varme
sentralen 
i lomma
Når kunden tar kontroll over fjernvarmen ved 
hjelp av mobilen, får varmeleverandøren en 
ny forretningskanal. Den tunge AMS-teknikken 
nærmer seg fjernvarmebransjen.

AV MORTEN VALESTRAND
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V ed hjelp av en ny app i 
smarttelefonen kan fjern

varmekunden overvåke og styre 
sitt forbruk uansett hvor hun er. 
Foreløpig er appen på teststadiet 
i Göteborg. En av prosjektets 
sentrale aktører er den svenske 
komponentleverandøren Regin, 
velkjent i det norske markedet 
for byggautomasjon.

Nå har Regin laget en del av 
hardwaren til prosjektet Gröna 
IT-innovationer för fjärrvärme, 
et forskningsprosjekt finansiert 
av fjernvarmebransjen, svenske 
myndigheter og private aktører.

Synliggjør det skjulte
Ved hjelp av appen kan kunden 
skru opp varmen i boligen før 
hun drar hjem. Varmeinfoen i 
mobilen oppdateres hvert halve 
minutt.

Samtidig kompletteres den 
med aktuell kostnadskalkyle. 
Fjernvarmekunden skal kunne 
trykke seg langt inn i detaljene 
og bent fram styre både strøm, 
belysning og alarm, eller sjekke 
boligens totale energibruk.

Først i sporet ligger fjern
varmeappen, en prototype for 
Iphone som nå er på teststa
diet hos blant andre Göteborg 
Energi og Trollhättan Energi.

Styring av eneboliger
Teknikken testes mot både ene
boliger, flerbolighus og nærings
bygg. Demonstrasjonsprosjektet 
tilhører Green IT Homes, en 
bredere teknikkplattform for 
energieffektivisering i bygg.

– Det finns mange bra 
systemer for strømstyring, 
men få avanserte for fjern
styring av fjernvarmesentraler, 
og definitivt ikke for ene
boliger, sier Johan Emanuel i 

konsulentselskapet IMCG som 
holder i teknikken.

Data samles inn av en router 
som snakker med en server, som 
sender informasjonen videre til 
kundens Iphone, men også til 
energileverandøren.

Drift og kundeservice
Deretter skal kommunikasjonen 
flyte fritt ved behov, på kryss 
og tvers mellom fjernvarmesel
skapet, kunden og huset.

– Også driftsteknikere 
og kundeservice skal kunne 
overvåke og styre fjernvarmen 
på avstand, sier Johan Emanuel 
til Energi Fjernvarme.

– Fjernvarmeselskapet kan 
for eksempel skru ned varmen 
uten at kunden mister komfort, 
noe som gir total energigevinst.

IMCGs og Regins mål er å 
utvikle et verktøy med unik 
brukervennlighet og spre det 
over hele  fjernvarmebransjen, 

også på sikt den norske. 
Ikke minst skal «appen» 
– som egentlig inkluderer 
hele iktpakken med Mine 
Sider og web – være et smart 
forretningsutviklingsverktøy.

Øker forretningene
Prosjektleder Magnus Andersson 
i IMCG er overbevist om at 
«AMS»løsninger som dette vil 
styrke fjernvarmeselskapenes for
retningsmodeller. IMCG utvikler 
energitjenester i samarbeid med 
telekom bransjen med fokus på 
nettopp forretningsstrukturer.

– Energibransjens utfordring 
er å skape endret kundeatferd. 
Samtidig trenger selskapene 
å bygge opp nye markeder 
med nye tjenester. En dypere 
kunderelasjon via AMS og ikt 
betyr konkurransefordeler mot 
andre energislag, sier Magnus 
Andersson. n
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LOMMEVARMER: Fremtidens driftssentral skal styres 
fra de fjerneste steder. Fjernvarmen er i ferd med å bli 
integrert med AMS. FOTO: PURESOLUTION/SHUTTERSTOCK.COM

EMANUEL: Nytenkende 
app … FOTO: IMCG

ANDERSSON: … gir 
bedre butikk. FOTO: IMCG

Fakta

Inkluderende for fjernvarmen
 n Teknikken bak appen hviler på en sømløs add 

 on-løsning. Plattformen består av en  innsamlingsstasjon 
og et DUC-basert  styresystem (Data Under Central, 
en variant av PLC). Systemet koples til kundens 
 fjernvarmeveksler, strømmåler og annen apparatur.

 n Den norrøne dvergen Regin var både vis og nevenyttig, en 
tradisjon automasjons leverandøren Regin har fulgt opp siden 
1947. Nå er Regin med i utviklingen av en app for fjernvarme.

 n Fjernvarmeappen  finansieres av Näringsdepartementet, 
Energimyndigheten og Svensk Fjärrvärme. Green IT Homes er 
et samarbeid mellom blant andre Göteborg Energi, Trollhättan 
Energi, Regin, Elicit, IMCG, Interaktiva Institutet og Apple.
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