
Mestro AB 08-237700 www.mestro.se

En artikel från Mestro - Sveriges ledande EMS (Energy Management System) leverantör

Använd mindre energiMestro

Fastighetsbolaget Stenvalvet har ett stort fastighetsbestånd som sträcker sig över hela landet. Deras 
stora utmaning var därför att få koll på energiförbrukningen i det spretiga beståndet och få en samlad 
bild av förbrukningen.

– Vi hade inget energiuppföljningssystem över huvud taget, så det här var från scratch. Målet var att få 
kontroll över förbrukningen, hitta energislukande fastigheter och bli miljövänliga och effektiva i driften, 
säger Thomas Löv, teknisk chef på Stenvalvet.

Mestros projektledare Soheil Zamanian säger att det har varit en stor utmaning att samla in Stenvalvets 
energidata.

– När det gäller el och framför allt värme så är det många bolag som inte skickar data, så det är ett stort 
jobb. Vi har haft en lång resa tillsammans med Stenvalvet, säger han.

Utmaning1

Den resan började med att Mestro och Stenvalvet hjälptes åt att kartlägga beståndet, säger Soheil
Zamanian.

– Det har handlat om att få in data från otroligt många nätbolag. Vi har hittat en del tekniska lösningar, 
exempelvis har vi satsat på robotar som kan hjälpa till att samla in data. Parallellt med det har också 
marknaden gått framåt, så bolagen börjar bli bättre på att skicka data.

Arbetet har varit framgångsrikt, och Stenvalvet använder nu Mestros system för insamling av energidata. 
Detta har varit till stor nytta för företaget.

– Vi finns ju över hela landet, och med hjälp av Mestros uppföljningssystem får vi automatisk insamling 
av data och kan kolla statistik per region, per fastighet och så vidare. Fastigheterna rankas också, och 
man kan jämföra dem sinsemellan. Det är en väldigt prisvärd och bra lösning. Ett bra system som är
enkelt att jobba i, säger Thomas Löv.

Lösning2

Ansträngningarna för att samla in data från många olika håll har gett väldigt goda resultat, säger Soheil 
Zamanian.

– Vi får in data från fler och fler bolag, och nu har vi nått en nivå där vi får in 9 av 10 förväntade mätvärden. 
Vi kommer åt nätbolag som är väldigt små. Så det har hänt mycket kan man säga.

Thomas Löv är väldigt nöjd med datainsamlingen, och ser fram emot att nu ta nästa steg i arbetet.

– Nu kan vi se vilka fastigheter som har en hög energiförbrukning, och där kommer vi att vidta åtgärder. 
Energitjuvarna är identifierade, och nu ska vi börja jobba med det. Dessutom har vi gått över till det nya 
systemet Mestro 3.0, vilket är ett stort steg. Vi är väldigt nöjda med Mestro, de har ett bra system och ger 
snabb respons till oss som kund, säger Thomas Löv.

Resultat3
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