
Mestro – nordens ledande EMS plattform

○ Mestro är ett EMS (Energy Management System) för 
analys, uppföljning och engagemang av 
energianvändning.

○ Mestro samlar automatiskt in, övervakar och 
visualiserar all energidata, i realtid via direktkopplingar 
mot Energibolag, styrsystem och undermätare.

○ 8 år, 50+ kunder och 3000+ fastigheter, 10 000 
+mätare, . 

○ Delägare inkl. Stronghold (Newsec, NIAM, Datscha etc).

○ Vår plattform fokuserar på drift, förvaltningsstöd, 
GRESB, Greenbuilding, IMD och brandade 
sustainability projekt.

What gets measured, gets done”

Använd mindre energi



Mätning och energiuppföljning

Använd mindre energi

Tid /investering

Genomslag PA K E T E R I N GT E K N I K

Automatisering/
Timdata

1

+ 10-13%
Ökat värde

- 7-15%
Kostnads-
besparing

Smarta tjänster

2

Finansieras

Engagemang

3

Finansieras

Profilering

4

Finansieras

-40%

○ Energirapporter
○ Miljörapportering
○ Nyckeltal/KPI
○ Ranking

○ Internt / externt
○ Hyresgäster
○ Transparens

○ Skärmar
○ Gröna hyresavtal
○ NKI
○ GRESB och 

certifieringar

Arbetskostnads-
besparing

Manuell 
input

(rondering)

- Timdata, dygnsfördröjt finns idag 
tillgängligt, oavsett energisystem.

- 7-14% i direkta besparingar.

- Kommersiella kopplingar ger stabil access 
till bästa möjliga data (Mätarställningar &  fram och 
retur temp t.ex.)

- Managerad tjänst förbereder data för tjänst 
eller rapporter och frigör tid för proaktivt 
arbete.

- SaaS - tjänst inbjuder till kundpåverkan av 
levande produkt.
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Arbeta nära leverantörer och bidra med utveckling 
av deras produkter för att förenkla vårt dagliga 

arbete med fastigheterna



Uppkoppling av samtliga fastigheter via ett 
Intranät.



Humlegårdens arbete med  Mestro 
inom fastighets förvaltningen

6

Effektuttag i realtid

Förenklad energioptimering/felsökning 

Säkerställa att vi uppfyller projekterade 
energiförbrukningar vid nyproduktion/större 
ombyggnader

Använda energidata i Styrsystemen för 
effektbegränsning av fjärrvärme och fjärrkyla 

En möjlighet att få med våra hyresgäster i energi-
besparingsarbete. Höja vårt NKI

Drygt 7 miljoner mätvärden per dygn från energi 
mätare som vi lagrar i en databas.



Kåkenhusen effekt 2 timmar

sida 7



Effektsignatur fastigheten Skravelberget Större 20

8



Green Fingerprint, ett sätt att få med 
våra hyresgäster i miljö arbetet.

9



Uppföljning energikrav i Swedbank HQ



Central uppkopplade VAV system och löpande logga data från dessa.

11



Vi får otrolig mängd information som vi kan använda för att 
skapa en bättre miljö för hyresgäster och optimera driften 
av fastigheten.

sida 12



Hissprojekt med Kone och IBM, connect 24/7. 
• Projektet i drift december 2016 och vi har 62 st av Humlegårdens hissar uppkopplade
• Kone arbetar med test projekt på 4 platser i världen
• Använder IBN´s superdator Watson för data analys
• Använder data och statisk från över 100 000 hissar i världen för analyser och 

upptäcka avvikelser.
• Centralt teknisk stöd till teknikerna ute i fastigheterna
• Service åtgärder planeras från analys av hissdata (Big data)



Nyckel till uppkoppling av samtliga fastigheter 
via ett Intranät.

Kommer vi att använda analyser från ”Big Data” i 
vårt dagliga arbetet med fastigheter?
Bara i begränsad omfattning.
Nej, det kommer att dröja länge.
Ja, det kommer blir verklighet inom en snar framtid. 



Tack!


