
SINOM



Bostadsmarknaden. 

Undermålig dokumentation 
och ett stort beroende av 
personal

Manuell och ineffektiv 
planering med
penna & papper eller Excel

För mycket att göra med 
en begränsad budget
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Komponenternas 
degradering 

Energi- & CO2-
uttsläppsanalys

Livscykel-
kostnadsanalys 

AI Byggnadsbestånds-
modell

SINOM. Unik struktur.

En unik algoritm för att 
digitalisera, automatisera och optimera underhålls- och renoveringsplanering.
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Data samlas in och 
dokumenteras systematiskt 
och lagras centralt

Datadriven planering för
resurseffektivitet och 
välgrundat beslutfattande

SINOM. Fördelar.

Spara kostnader
(5-10%) och tid
(plan i < 1min)

Kortsiktiga och långsiktiga
krav är balanserad med den 
tillgängliga budgeten
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SINOM. Viktigaste funktioner.

En snabb och enkel optimerings-
process utgående från givna mål och 
begränsningar.

Snabb & optimerad planering 

Kostnadsoptimerad

Total kostnader per år

Automatiserad planering
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SINOM. Viktigaste funktioner.

En snabb och enkel optimerings-
process utgående från givna mål och 
begränsningar.

Snabb & optimerad planering 

Kostnadsoptimerad

Total kostnader per år

Automatiserad planering

Budgetoptimerad

Budgetoptimering
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SINOM. Viktigaste funktioner.

En snabb och enkel optimerings-
process utgående från givna mål och 
begränsningar.

Snabb & optimerad planering 

Automatiserad planering

Budgetoptimering

Optimerad för ett energireduktionsmål

Optimerad för ett årligt energireduktionsmål

Total energianvändning per år

Energi-
reduktions-
mål

Energi-
reduktions-
mål

Energimålsoptimering
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SINOM. Viktigaste funktioner.

En snabb och enkel optimerings-
process utgående från givna mål och 
begränsningar.

Snabb & optimerad planering 

Automatiserad planering

Budgetoptimering

Energimålsoptimering

Handlingsplan
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DEMO
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Tack

9

info@sinom.se
www.sinom.se



SINOM. Planerade funktioner.
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Befintliga 
fastighetssystem

Generisk
byggnadsdata

Energidata och
energideklarationer

Offentliga
registerdata

Besiktningsrapporter
och byggplaner

Komplett 
byggnadsdata

SINOM

SINOM. Planerade funktioner.

Mata in byggnadsdata snabbt 
och automatiserat

Kräver minsta möjliga input

SINOM fyller i de saknade 
uppgifterna

Snabb & lätt datainmatning
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Kopplas till befintliga 
fastighetssystem



SINOM. Planerade funktioner.

Håll statusbedömningen uppdaterad

Enkelt och systematiskt guidad 
besiktningsprocess

Stöds av integrerad degraderingsmodell

Uppdatera befintliga planer 
automatiskt baserat på ny information

Kontinuerlig övervakning

Hög risk för felNuvarande statusNy komponent 

Statusbeskrivning:
• Ändring, färgförändring på 

grund av fukt och 
materialavlagringar

• Sprickor i tegelyta som inte 
fortsätter i murbruk. 

• En del störningar.
• Böjda/komprimerade 

tegelstenar. 
• Lätt eroderad murbruk. 

Status: 52%
Förväntad livslängd: 28-32 år 
Tid till nästa åtgärd: 3-5 år
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SINOM. Planerade funktioner.
On-demand översikt för 
status, energiprestanda 
och CO2-utsläpp
för status quo och med 
långsiktiga prognoser 

Distinkta visualiseringar av 
tekniska, energi och 
ekonomiska indikatorer

Nuvarande och beräknat
byggnadsstatus

Stöder benchmarking och 
prioritering

Fullständig översikt 
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SINOM. Planerade funktioner.

Investeringsplan

Kassaflödesanalys

Hyresjusteringsanalys

Avancerade funktioner för 
ekonomisk och energianalys

Bedöm erforderlig hyresjustering
utifrån investeringsplan

Avancerad analys
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