
CIVIS 

 

CIVIS är ett EU projekt som började 2014 och blev klart i slutet på 2016. I projektet 

samarbetade organisationer och universitet från sju olika länder i Europa; Italien som var 

projektansvarig, England, Holland, Portugal, Finland, Tyskland och Sverige. CIVIS 

fokuserade på användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för att 

minska energianvändningen och miljöbelastningen i bebyggelsen. Fårdala 

samfällighetsförening var ett av fyra områden som testade ny teknik och nya sätt att använda 

teknik för att förenkla energieffektivisering och energieffektivt beteende.  

 

 

I Fårdala området installerades två olika system, Smappee som övervakar elanvändning och 

MAX! EQ3 som kontrollerar inomhustemperatur och indirekt påverkar värmeanvändning 

med hjälp av smarta termostater. Det var 10 familjer som installerade Smappee och 32 

familjer som installerade MAX! systemet i deras hus.  

Resultat från Smappee systemet presenteras i Figur 1 och visar att några hushåll minskade 

elanvändningen medan de flesta inte hade någon märkvärd minskning av elanvändning. 

 

 

 
Figur 1: Elanvändning från 10 hus i Fårdala 

 

Installationen av MAX! systemet startades i december 2015 och pågick under våren 2016. 

Figur 2 visar MAX! gränssnitt och temperaturer i olika rum i ett hus i Fårdala. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: MAX! gränssnitt och temperaturer 
från ett hus i Fårdala 

 

 

 

 

 



 

 

Analysen av värmeanvändning från 25 hus gjordes under kvartal 1 och 2 år 2016. Data från 

kvartal 1 och 2 från år 2015 användes som referens för jämförelse. En normalårskorrigering 

av energianvändningsdata från 2015 och 2016 gjordes för att jämföra energianvändningen 

mellan olika perioder oberoende av utomhustemperaturen. Figur 3 visar värmeanvändning i 

11 hus från Eken under kvartal 1 och 2 och deras normalårskorrigerade energianvändning   

  

 
Figur 3: Värmeanvändning från 11hus från Eken 

 

Figur 4 visar värmeanvändningen i 9 hus från Tallen under kvartal 1 och 2 och deras 

normalårskorrigerade energianvändning.   

  

 
Figur 4: Värmeanvändningen i 9 hus från Tallen 

 

Figur 5 visar värmeanvändning i 5 hus från Valen under kvartal 1 och 2 och deras 

normalårskorrigerade energianvändning.   

 



 
   Figur 5: Värmeanvändning i 5 hus från Valen 
 

Figur 6 visar procentuella skillnaderna i energianvändningen för både första och andra 

kvartalet 2016 i jämförelse med referensfallet. I genomsnitt minskade värmeanvändningen 

med 8 % första kvartalet medan värmeanvändningen för andra kvartalet minskade med 17 %. 

Figuren visar också att några hushåll ökade energianvändningen i jämförelse med referensen. 

Orsaken till detta skulle vara temperaturinställningar i några rum, helt stängda termostater i 

några förråd och rum innan MAX! systemet installerades eller problem med batterier i 

termostaten i hus E7 i figur 6.   

  
 
Figur 6: Procentuell skillnad i energianvändningen i 25 hus i Fårdala 

 

Några Slutsatser från projektet är att de flesta familjerna som installerade Smappee tyckte att 

systemet var komplicerat och otydligt och att det var svårt att hittat olika elutrustningar i 

Smappee som påverkade elanvändningen.   

 

De flesta familjer som installerade MAX! hade en positiv inställning till systemet och kunde 

via Appen eller datorn ändra temperaturer i olika rum i huset. Några familjer hade problem 

med temperaturer och upplevde att det var kallt eller varmt i några rum när väggtermostaten 

reglerade temperaturen i flera rum samtidigt. Några andra stördes av ljudet när termostaterna 

kalibrerade på natten.  

 



Det mänskliga beteendet påverkar energianvändningen i hushåll och det finns en stor potential 

för att minska energianvändning genom användning av informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) som kan påverka hushållens beteende som CIVIS projektet 

visade. 

 

 

Mera information om CIVIS projektet hittar ni på projektet hemsidan 

http://www.civisproject.eu/  

  

Professor Björn Palm, Doktorand Omar Shafqat och Universitetslektor Jaime Arias från 

Institutionen för energiteknik, KTH vill tacka alla familjer som deltog i projektet samt 

Styrelsen i Fårdala samfällighetsförening för stöd och engagemang i CIVIS projekt. 

 

http://www.civisproject.eu/

