
Momentum RC erbjuder effektiv  
energiuppföljning till en av Sveriges 
största fastighetsförvaltare
Momentum RC är en helhetslösning för insamling,  
analys och presentation av all form av energianvändning.  
En användarvänlig molntjänst som både sparar pengar och  
minskar verksamhetens klimatavtryck. Det används av  
allt från drifttekniker, energi- och ekonomicontrollers,  
hållbarhetsansvariga till beslutsfattare och ledning. 

Verktyget möjliggör mätning av all media som man vill följa upp och  
analysera. Med budgetfunktionen erbjuds man dessutom en visuell och 
tydlig måluppföljning. Med hjälp av systemets dashboard är det enkelt  
att presentera uppnådda resultat av hållbarhetsarbetet för både  
medarbetare och kunder. 

MULTIFUNKTIONELL LÖSNING SOM HJÄLPER  
FASTIGHETSBOLAG MED ENERGIANALYS
Ett av de företag som använder Momentum RC är Riksbyggen. Med hjälp 
av tjänsten får de tydliga kvartalsrapporter med energiuppföljning där de 
enkelt kan skapa sig en översikt över de egna fastigheterna. 

Riksbyggen utvecklar bostäder i nyproduktion – både bostads- och 
hyres  rätter. De är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med 
bostads rättsföreningar samt offentliga och kommersiella fastighetsägare 
som kunder. Man förvaltar 200 000 bostadsrätter i 4 079 bostadsrätts-
föreningar och nästan 100 000 hyreslägenheter runt om i Sverige. Till dessa 
vill Riksbyggen erbjuda en optimerad och genomtänkt energiförvaltning 
och därmed är valet av energianalyssystem viktigt. Sedan cirka ett år  
tillbaka hanteras därför all energi- och miljöuppföljning av Momentum RC. 
Robin Dunborg, energiingenjör på Riksbyggen, berättar att man letade efter 
ett bättre och mer kraftfullt verktyg när det var dags att byta system. 

– Vi behövde ett verktyg som kunde hjälpa oss att automatisera processer 
inom verksamheten. Både för den som ska göra avläsningen men också  
för den som ska verifiera det som faktiskt ska knappas in i programvaran. 
Vi kom fram till att Momentum RC var det som höll måttet. Det var ett 
system vi enkelt kunde implementera, både i vår IT-infrastruktur men även 
bland våra medarbetare, säger Robin Dunborg.

LÄTT ATT UPPTÄCKA AVVIKELSER
Göran Danling, ansvarig för verksamhetsutveckling inom Teknisk Förvaltning 
och Energi inom Riksbyggen Förvaltning, berättar att hundratals medarbe-
tare arbetar i systemet, men att även tusentals kunder påverkas genom 
den energirapport som levereras varje kvartal. Där får de ta del av en tydlig 
energistatistik och analys och se hur just deras fastighet påverkas och 
förbättras, både vad gäller miljö och kostnadsbesparingar. Verktyget gör 
det också lättare att se om något sticker ut från mängden och på så sätt 
snabbare hitta ett sätt att åtgärda problemet. 

Case study

SNABBA FAKTA 

Kund:
Riksbyggen

Ort:
Sverige

Verksamhet:
Utveckla och förvalta  
attraktiva bostadsmiljöer.

Fastighetsbestånd:
Förvaltar 200 000  
bostadsrätter och  
100 000 hyreslägenheter.

Använder Momentum till:
Energi- och miljöupp-
följning, administration  
och analys med mera.

”En konkret skillnad  
och förbättring med 
Momentum RC är att  
vi mycket snabbare kan 
upptäcka avvikelser”



– En konkret skillnad och förbättring med Momentum RC är att vi mycket 
snabbare kan upptäcka avvikelser. Vi ser tydligt vilka fastigheter som sticker 
ut vid varje kvartalsrapport, vilket gör att vi kan gå in och titta djupare på 
just den avvikelsen, säger Göran Danling.

ALL HANTERING SKER ÖVER WEBBEN
Energiuppföljningssystemet levereras som en molntjänst, eller ”Software 
As A Service”, vilket innebär att allt som behövs är en webbläsare. Den 
inledande dashboarden gör att man snabbt får en överblick samtidigt  
som det är enkelt att fördjupa sig i detaljerna. Verktyget är utvecklat med 
användarvänlighet i fokus för att alla medarbetare ska kunna involveras 
och känna sig engagerade i verksamhetens energieffektivisering, miljömål 
och kostnadsbesparingar. Att kunna kontrollera allt över webben gör  
arbetet både effektivare och mer miljövänligt.

– Den främsta kontrollen av analysen sker i programvaran och inte i mängder 
av printade pappersbuntar. I och med Momentum RC har även kvaliteten på 
avläsningarna ökat. Vi har gått från att använda papper och penna där det 
var svårt att få en bra rimlighetsbedömning, till att använda oss av en app. 
Idag när vi läser av våra mätare får vi en indikation i appen om det är något 
som inte riktigt stämmer. Det har ökat kvalitetssäkringen för oss då vi har 
fått en säkrare process och bättre avläsningar, säger Robin Dunborg.
 
EN TIDSHALVERING AV ARBETSPROCESSEN
När Riksbyggen för ett år sedan implementerade Momentm RC förkor-
tades tiden Robin Dunborg spenderade på energiuppföljning betydligt.
– Jag kortade ner min arbetsprocess från 5 arbetsdagar till 2 arbetsdagar. 
Där kan vi alltså se en halvering rent tidsmässigt på energiuppföljningen 
som vi istället kan lägga på annat, eller få möjlighet jobba ännu bättre med 
energiuppföljning än vi kunnat göra tidigare. Dessutom har vi chans till 
mer införsäljning grundat på siffrorna från Momentum RC.

FÖRDELAR MED MOMENTUM RC 
• Sparar pengar och minskar verksamhetens klimatavtryck
•  Sparar tid så att ni kan fokusera på energieffektivisering  

och kostnadsbesparingar
• Allt är webbaserat
•  Ökat engagemang för energibesparing samt enkelt att  

involvera medarbetarna i måluppföljning och besparingar

Göran Danling jobbar som  
Processansvarig Teknisk  
Förvaltning & /-Energi, Affärs-
område Fastighetsförvaltning på 
Riksbyggen.

Han ser Momentum RC som  
ett värdefullt verktyg för att  
hantera den omfattande energi-
uppföljningen. 

023-70 44 00
info@momentum.se
momentum.se


