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Konkurrensen hårdnar mellan 

fjärrvärme och Värmepumpar

• Låga elpriser

• Omreglering

• Bränslepriserna

• Effektivare pumpar

• Aggressiv försäljning



Möjligheter

• Utnyttja nätet effektivare

• Lagra energi för att optimera värme/elproduktion

• Öka bekvämligheten hos kunderna

• Energieffektivisera hos kunderna

• Stärka hållbarhetsarbetet



olönsamt att optimera småhus?

• Injustering av värmesystemet med kontinuerligt underhåll

• Investeringar i dyr styrutrustning/utbyte av utrustning

• Vill ha professionella upphandlare på kundsidan



tre önskningar 

1. Lägre returtemperatur, använda energin (kWh) effektivare

2. Öka flexibiliteten hos konsumenten (virtuella energilager)

3. Förbättra kundvärdet -> Ökad kundnöjdhet/lojalitet

• Ökad komfort, ökad kundmakt automatiskt…

• Mobil kontroll

• Lägre uppvärmningskostnad

• Bidra till en hållbar värld



Internet of things…
Allt är uppkopplat



…Internet of smart things
…så att du kan göra annat.



SÄG HEj TILl NGENIC TUNE



ECO-DRIVE FÖR DITT VÄRMESYSTEM

- Självlärande styrsystem för villor med vattenburen värme

- Styr och kontrollera via app i mobil, läsplatta, webb

- Sänker uppvärmningskostnad

- Klart förbättrat inomhusklimat

- Installation kan göras själv, ingen behörighet krävs



I BAKGRUNDEN 

- Moln-baserade algoritmer för smart styrning av last utan att 

påverka komfort, produktivitet eller effektivitet etc.

- Integrerar information från många informationskällor och löser 

optimeringsproblemet för maximal kund- och samhällsnytta.

- “Enkel” hårdvara för att fungera i existerande värmesystem.

- Öppen plattform för att integrera i nya system som en ren 

tjänsteleverantör.



Kontroll på fickan

- Bestäm börtemperatur

- Se aktuell temperatur

- Se besparing och påverkan

- Planering vid längre frånvaro

- Historik

- Spartips

- Notifikationer (hösten 2015)



Grundat 2010

Lansering nov 2014

12 energihjältar

+ 700 sålda system



NGENIC idag

• Försäljning pågår

• Etablerade på elmarknaden

• Vi har arbetat i flertalet projekt med 

branschen, Energiforsk, 

Energimyndigheten, Kraftbolag

• Nu är vi redo för 

fjärrvärmemarknaden

• Pilotinstallationer med mycket bra 

resultat, verifierar kundnyttan



fjärrvärmepiloter

• 4 system i egen regi

• 4 singelpiloter hos energibolag

• 2 större piloter hos energibolag

• 29 system totalt



testresultat fjärrvärme

• Komfortförbättring

• Kompatibilitet

Honywell, Danfoss, Landis & Gyr stöds. Siemens 

klart under Q1 2016.

• Energibesparingen 

Troligtvis i paritet med värmepump eller strax 

under.

• Returtemperatur 

Loggning visar kraftig sänkning upp mot 10 

grader (ökat delta-T) från fastigheten



Våra testhus

• Villa Östersund, 70-tal. Lätt byggnadskonstruktion 

• Byggd i två plan, omgivande skog med mycket förmiddagssol till tidig eftermiddag. 

Relativt vindkänsligt läge från väster. Pensionärer. 

• Radhus Gävle, 00-tal. Lätt byggnadskonstruktion 

• Bygg i två våningar. Ej sol men utsatt vindläge. Äldre arbetande par med utflugna 

barn.

• Villa Uppsala, 60-tal. Tungt stenhus 

• Ett plan med källare. Mycket soligt läge från sen förmiddag till kväll. Hyfsat öppet 

läge för vind i villabebyggelse (slättlandskap). Tonårsfamilj med varannanveckasliv.

• Kedjehus Uppsala, 90-tal. Lätt byggnadskonstruktion 

• Två plan, relativt skyddat läge. Tonårsfamilj med varannanveckasliv



Hus 1, Östersund under mars 2015

Jämn inomhustemp som 
innan Tune skiftade 
mycket pga solinstrålning.

Trots utetemp kring nollan

Så mycket har Tune förskjutit 
utetempen för att hålla en 
jämn innetemp.



Hus 1, Östersund, ett dygn

Trots kraftig solinstrålning

stiger bara temperaturen 

maginellt.

Tune jobbar mycket följsamt
för att styra bort 
solinstrålningen. 



Hus 1, Östersund

• Medelreturtemperatur under perioden: 31,75 C

• Returtemperatur utan Tune under 24 timmar: 42,09 C

Tune avstängt



Hus 1, Östersund, 
Sammafattning

• Loggning av fjärrvärmen genomförd

• Förbättrad komfort genom jämnare inomhusklimat

• Observationer:

• Returtemperatur före: 42-47 grader på värmedelen

• Returtemperatur efter 29-35 grader på värmedelen, 

snitt 31 grader



vinstpotential

• 10 grader sänkt returtemperatur med 15-20 MWh 

värmelast ger ett värde på 1500-2000 SEK/hus

• Vinstpotential för ett nät med 1000 småhus: 

ca 1,5-2,0 MSEK/år

• Investering intjänad på 12-16 månader



Inom kort: Smartare nät

• Minska spetslastproduktion

• Varmvattenprioritering

• Ta in fler kunder i befintligt nät, fler som delar på fasta kostnader

• Skjuta på investeringar i expansionsområden 



Det är nu det händer.

/ Vännerna på Ngenic


