
Produktblad för programvaran Certus                                                      

Certus är en ny programvara som med god precision följer upp energianvändning och 

innehåller nya unika verktyg för att kunna driva och handla upp energieffektivisering.  

Bakgrund till Certus  

Certus innehåller den nya DUR-metoden som beskrivs i boken ”Verifiering av energianvändning i 

befintliga byggnader” och säljs av Svensk byggtjänst. DUR-metoden följer upp energianvändning med god 

precision på ett helt nytt matematiskt sätt till skillnad från dagens metoder som innehåller stora 

osäkerheter.  

Rationell uppföljning med god precision är nyckeln för att kunna driva investeringar och satsningar för att 

minska energianvändningen och därmed miljöpåverkan.  

Beskrivning av DUR-metoden och Certus 

 En rationell matematiskt stabil analys görs om och hur den unika byggnadens påverkan av 

utetemnperaturen samt ger då två konstanter för detta. Dessa två konstanter används bl.a. för att 

grafiskt skapa en profil som från år till år kan följas. 

 Utgår helt ifrån köpt energi vilket gör att man undviker stora osäkerheter samt ger incitament för 

investeringar. 

 Uppföljning sker på månadsbasis och ger svar på vilken energianvändning, energikostnad och utsläpp 

av koldioxid man skulle haft i förhållande till en vald referensperiod om man inte vidtagit någon 

åtgärd. 

 En fastighetsägare kan fylla i alla uppgifter och bifoga programmet till avtalet.  

 Flera verktyg finns som underlag för att kunna driftoptimera och energikartlägga byggnader.  

 Certus används i dag av flera stora fastighetsägare i Sverige. 

 Certus är byggt i Access som kan laddas ner som en s.k. fri runtime-version. 

 Certus är delat i en program del och en data del som enkelt kan mailas och läsas in i 

huvudprogrammet vilket underlättar om behov av stöd kan uppstå i olika skeden. 

 Certus uppdateras månadsvis via en import av månadens användnings från en Excel fil som kan 

skapas via export från befintliga system. Därutöver behöver aktuell månads medeltemperatur matas 

in samt på års- eller månadsbasis de rörliga energipriser och utsläpp av koldioxid man beslutat att 

använda. 

 Certus kan med fördel bifogas vid upphandling av energitjänster och ger då tydliga förutsägbara 

förutsättningar för att alla parter. Osäker uppföljning anses i dag av många parter vara den viktigaste 

frågan att lösa för att de stora potentialerna för energieffektivisering och energitjänsteaffärer ska 

kunna uppnås.  

Flera stora fastighetsägare har valt att använda Certus som färdigställdes jan 2016.    

Om mer information önskas om Certus: - kontakta Visem AB, tel +46(0)8-40 608 60   

 

http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/forvaltning/Verifiering-av-energianvandning-i-befintliga-byggnader/
http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/forvaltning/Verifiering-av-energianvandning-i-befintliga-byggnader/

