
Översikt

Compare-IT har levererat styrsystemet Smart Homeline 
till det unika bostadsprojektet Lagerkransen, som 
ligger på Brunnshög i Lund. Projektet innefattar en 
fastighet med 82 hyreslägenheter, som via styrsystemet 
får tillgång till smarta funktioner som gynnar både 
fastighetsägaren och hyresgästen. Lansa Fastigheter 
har beställt bostadsprojektet och Wästbygg har uppfört 
det. Projektet har haft ett stort hållbarhetsfokus och 
certifierats med Miljöbyggnad Guld.

Från vänster; Kerstin Lindkvist, KAM,  Henrik Jarl, CEO,  Igor Miskovic, CTO

Compare-IT säkerställer hållbara och 
smarta bostäder på Lagerkransen i Lund

Fallstudie:
Hållbara och smarta lösningar för 
fastigheter och boende

Hållbarhet - Miljöbyggnad guld
- Minskad elförbrukning och ökat hållbarhetstänk

Digitalisering
- Digitala tjänster för fastighetsägare och boende

Trygghet
- Smarta funktioner med larmtjänst vid vattenläckage

Framtidsäkerhet
- Kontinuerlig uppdatering av mjukvara

“Vi har en passion och stor kompetens kring smarta fastigheter och kommer 
att fortsätta fokusera på liknande samarbeten”
- Henrik Jarl, VD Compare-IT

Hur har ditt 
projekt hjälpt 
kunden?



Industri: Property
Plats: Göteborg
Storlek: 10-20

Industri: PropTech
Plats: Sverige
Storlek: 10-20

Lansa Fastigheter utvecklar, förvärvar och förvaltar bostadsfastigheter med ambitionen 
att vara marknadens mest gröna bostadsbolag, samt skapa trygga hem för stolta 
hyresgäster. I alla etableringar ställs höga krav på läge, kvalité, hållbarhet och trygghet 
och investeringarna är långsiktiga.

Compare-IT är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden 
i bolagets SaaS-erbjudande är en digital boendeplattform och app som används av 
bostadsutvecklare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Plattformen och appen 
täcker en mängd olika tillämpningar som t.ex. kommunikationsmodul, smarta hem, tillval, 
bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg. 
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Med en tydlig ambition att vara marknadens mest gröna bostadsbolag bestämde sig Lansa 
Fastigheter för projektet Lagerkransen. Lagerkransen ligger i Brunnshög, Lund, och området är 
känt för att ligga i Europas framkant när det kommer till innovation och hållbarhet. Hållbarhet 
tillsammans med trygghet, digitalisering, och framtidens boende var viktiga faktorer i 
projektbeskrivningen av Lagerkransen där Compare-IT kunde bistå med samtliga punkter genom 
installation av det smarta styrsystemet Smart Homeline.

Bostadshuset är byggt med träkonstruktion 
och innehåller 82 lägenheter som har 
utrustas med den senaste fastighetstekniken, 
med syfte att förenkla för de boende att 
själva minska sin förbrukning av el och 
vatten. Compare-IT kom in i projektet tidigt 
och kunde redan under byggprocessen 
tillhandahålla flertalet hållbara lösningar 
som bland annat minskar fastighetens 
energiförbrukning, risken för vattenläckage 
och som bidrar till en ökad trygghet i 
vardagen för både fastighetsägare och 
hyresgäster. Med hjälp av sitt breda 
erbjudande inom fastighetsteknik 
och digitalisering kunde Compare-IT 
tillhandahålla en rad positiva lösningar utifrån 
hållbarhetsaspekten, vilket senare också 
bidrog till att Lagerkransen blev certifierat 
enligt Miljöbyggnad Guld.  

Tillvägagångssättet

Utmaningen

Lösningen

“Vi känner en stolthet kring hållbarheten i   
  projektet, inte minst med tanke på att det 
  har certifierats med Miljöbyggnad Guld. 
  Hållbarhetsfokuset har varit viktigt och 
  smarta hem från Compare-IT ger en 
  extra dimension”.

- Ulrika von Wachenfeldt, Projektchef Lansa Fastigheter

Alla 82 lägenheter är idag utrustade 
med ett Smart Homeline system som 
standard. Systemet var förprogrammerat 
när hyresgästerna flyttade in och kunde 
börja användas direkt. Lösningen innefattar 
bland annat belysningsstyrning via app 
eller med röststyrning, förprogrammerade 
scenarios som kan användas vid olika tider 
på dygnet, Hemma/Borta funktionalitet som 
stänger av styrda vägguttag och belysning 
när man går hemifrån samt uppkopplade 
vattenläckagelarm som larmar med notis 
även när man inte är hemma. Lansa 
Fastigheter har dessutom valt att aktivera en 
larmtjänst som går till driftspersonalen vid 
utlöst detektering av vattenläckage. Utöver 
det kan hyresgästerna även se och mäta sin 
elförbrukning i appen.



Resultaten
Genom att installera de smarta funktionerna i lägenheterna har behov från både fastighetsägaren 
och hyresgästerna blivit bemötta. Möjligheten att stänga av bostadens vatten och el när 
hyresgästerna inte är hemma genererar en ökad säkerhet och trygghet vid till exempel 
vattenläckage. Hyresgästerna får bo i hållbara bostäder där framtidssäkra, smarta funktioner kan 
styras och kontrolleras i appen. Genom att öka de boendes medvetenhet kring sin elförbrukning 
bidrar lösningen dessutom till ett större hållbarhetstänk bland de boende, vilket ligger i linje med 
projektets huvudsyfte.

“Vattenläckagedetektorn var faktiskt väldigt bra – vi fick reda på att vi hade   
  ett hål i röret på grund av den.”

- Thomas Talpalar, hyresgäst

- Lisbeth Nielsen, hyresgäst

- Marcus Pålsson, hyresgäst

“Hemma/Borta knappen på väggen är fantastisk. Man slipper oroa sig att 
det händer något med vattnet eller elen när man är borta.”

”När man väl har vant sig vid ett smart system blir man väldigt bekväm och   
  det blir nog svårt att återgå till det traditionella sättet.”

PropTech Sweden was founded in 2019 and is a community for all players in 
property technology, so-called PropTech. By bringing companies together 
with investors and financiers, we provide an essential platform for everyone 
who works in the industry. We are a member organisation that advocates 
the industry, drives development forward through workshops, think tanks 
and initiates innovative meetings. We help our members with international 
establishments, financiers, and contacts, and create synergies and 
collaborations between members and partners, in Sweden and globally. 
Read more at www.proptechsweden.org. Join us!

The PropTech Sweden Community


