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Abstract

Abstract

The Work has been performed to, and in cooperation with Vetlanda Energi och teknik
AB.

District heating for commercial purpose started in the USA in 1877. Today the
network has grown into big and complex systems, which demand maintenance and
service to keep up the security of the delivery. When a district heating network
expand, it becomes difficult to perform reliable calculations. For this purposes there
are a few suppliers who design and deliver systems for documentation and calculation
of district heating networks.

Vetlanda Energi och Teknik AB is in the position where they must get a system for
documentation and calculation for district heating, and therefore they need a basis to
get a system. The target is to write a requirement specification that will follow the
basis.

The Swedish market has been inventoried, and suitable systems have been selected.
There is very little information printed about documentation and calculation for
district heating networks. Mostly information, in this issue, comes from suppliers and
users. The systems and their functions have been compared to each other. Together
with the demands from Vetlanda Energi och Teknik AB the specification has been
written.

 The biggest and the most visible difference between the systems, is the structure. The
systems are built on different platforms like AutoCad and MapInfo. The systems also
make a difference in what way the functions are settled up. Some systems have all
their functions in the same program and some other systems split up their functions
and create different modules. This is affecting the user friendlyness and the design of
the functions. The amount and kind of information that can be documented is about
the same, yet with some important differences.

Which system to choose is much depended on the size of the organisation. A bigger
company with more staff and more competence can choose a more difficult system
while a smaller company maybe have to pick an easier system so that the system
really come in use.



Sammanfattning

Sammanfattning
Arbetet har utförts åt och i samarbete med Vetlanda Energi och Teknik AB.

Fjärrvärme för försäljning startade i USA 1877 och näten har idag vuxit till stora och
komplexa system som kräver underhåll och service för att behålla sin
leveranssäkerhet. När ett fjärrvärmenät expanderar i storlek ökar även svårigheten att
utföra tillförlitliga beräkningar såsom tryckfalls- och kapacitetsberäkningar. För dessa
ändamål finns idag ett antal aktörer som utformar och levererar datorbaserade system
för dokumentation och beräkning av fjärrvärmenät.

Vetlanda Energi och Teknik befinner sig just nu i ett läge där ett
dokumentationssystem för fjärrvärme måste handlas in och behöver därför ett
underlag för att utföra en upphandling. Huvudmålet är därför att skriva en
kravspecifikation som ska ingå i ett förfrågningsunderlag.

Den svenska marknaden har inventerats och gallrats ur på lämpliga system. Det finns
inte mycket tryckt litteratur om dokumentationssystem, utan den mesta informationen
har hämtats från leverantörer och användare. Systemen och deras funktioner har
jämförts med varandra och tillsammans med uppkomna krav från Vetlanda Energi och
Teknik AB har kravspecifikationen skrivits.

Den största och mest synliga skillnaden mellan systemen är själva uppbyggnaden.
Systemen bygger bland annat på olika programvara såsom AutoCad och MapInfo.
Systemen skiljer sig också i hur funktionerna ligger upplagda. Några system har alla
funktioner samlade i ett och samma program medan andra system delar upp
funktionerna och bildar olika moduler. Detta påverkar användarvänligheten och
utformningen av systemens funktioner. Mängden och sorten information som kan
dokumenteras är ungefär densamma mellan systemen, dock med några viktiga
undantag.

Vilket system som sedan ska väljas är mycket beroende på hur användarens
organisation ser ut. Ett större företag, med mer personal och mer kompetens, kan välja
ett mer komplext system än ett mindre företag, som kanske måste satsa på att systemet
ska vara lättanvänt för alla i organisationen.

Nyckelord

Fjärrvärme, dokumentation, beräkning, kravspecifikation, upphandling,
dokumentationssystem, vetlanda energi och teknik AB.
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1 Inledning
De senaste åren har fjärrvärmenäten i Sverige expanderat mycket fort och med det
följer ett ökat behov av att kunna dokumentera nätet och dess komponenter i digital
form. Vetlanda Energi och Teknik AB befinner sig just nu i ett skede där ett
dokumentationssystem för fjärrvärme måste handlas upp.

1.1 Fjärrvärme allmänt
Fjärrvärme fungerar så att vatten värms upp i en produktionsanläggning och pumpas
sedan ut i ett ledningsnät. Väl framme vid fastigheten leds värmen över till husets
egna vattenburna system via en värmeväxlare. Det avkylda vattnet skickas sedan
tillbaka i ett returrör till anläggningen för att värmas upp igen. [2]

1.1.1 Historik

Vem som var först med fjärrvärme är svårt att säga. Exempel på enkla nät från början
av 1800-talet finns i USA, England och Frankrike. Dessa var uppbyggda med en
central värmekälla som försörjde en eller flera byggnader med värme. Här handlade
inte om något kommersiellt bruk, det kom först 1877 då Birdsill Holly startade ett
fjärrvärmenät i Lockport i USA. Han var den förste som sålde värme, då i form av
ånga. Fjärrvärmetekniken spred sig sedan och 1921 började fjärrvärmenät för
kommersiellt bruk i Europa att byggas. I Sverige kom förslag till fjärrvärmeutbyggnad
redan 1909 men det dröjde till 1948 innan det första fjärrvärmenätet började byggas
och då i Karlstad. Under 50-talet byggdes sedan fjärrvärmenät i de större svenska
städerna. [1]

1.1.2 Produktion

Fjärrvärme kan produceras på lite olika sätt men vanligen så sker det i ett värmeverk
där vatten värms upp genom förbränning av något slags bränsle. Andra metoder kan
vara uppvärmning med elpanna eller tillvaratagande av spillvärme från industrier och
avloppsnät. I början på 80-talet använde man till 90 % olja som bränsle till
fjärrvärmeanläggningar. Dock sjönk oljeanvändningen, och 1990 användes bara 10 %
olja. Istället gick man då över till koleldning och elpannor. En tanke som på senare år
uppkommit är att ta vara på resurser som annars skulle gå förlorade, och här finns det
många olika alternativ. Det finns restprodukter från skogindustrin i form av grenar,
ris, bark och flis, spillvärme från industrier som t.ex. använder sig av vatten som
avkylning, avfallsförbränning och tillvaratagande av gas från soptippar. Idag är det
trädbränslet som är det största enskilda bränslet samtidigt som spillvärme,
värmepumpar och avfallsförbränning spelar en stor roll.

Oljeanvändningen ligger på samma nivå som den gjorde 1990 dels på grund av att det
är svårt att ersätta oljan eftersom den enbart används för spetsproduktion. Med
spetsproduktion menas den värmeproduktion som ska täcka toppar i
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värmeförbrukningen t.ex. under mycket kalla dagar. Kol används fortfarande men då
enbart i samband med elproduktion. [2]

1.1.3 Distribution

När vattnet är uppvärmt skickas det ut från värmeverket genom ledningsnätet ut till
fjärrvärmekunderna. Rören som vattnet rinner i är vanligtvis uppbyggda av ett inre
stålrör med utvändigt isolering av polyuretanskum och utanför detta ett ytterrör av
polyeten. Rören ska klara ett tryck på 16 bar och temperaturer upp till 120 grader.
Temperaturen på utgående vatten är normalt 70-80 grader men vid kall väderlek höjer
man temperaturen och vattnet kan vid mycket kalla dagar vara 100-120 grader varmt.
På tillbakavägen har man en returtemperatur som ligger cirka 40-50 grader lägre än
frammatningen. [2]

1.1.4 Konsumtion

När vattnet kommer fram till huset använder man sig av värmeväxlare för att få in
värmen från fjärrvärmeledningen till huset. I en värmeväxlare får fjärrvärmevattnet
cirkulera i en rörslinga med väggar som har mycket god värmeledningsförmåga. På
andra sidan dessa väggar finns en annan rörslinga och där cirkulerar det vatten som
ska värmas upp. För uppvärmning med fjärrvärme krävs två värmeväxlare, en som
värmer upp kranvattnet och en annan som värmer vattnet till elementen. ( figur 1)
Fjärrvärme kräver alltså att man har ett vattenburet uppvärmningssystem installerat i
huset. [2]

          figur 1 fjärrvärmesystem (www.svensk fjarrvarme.se)
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1.2 Fjärrvärme i Vetlanda

1.2.1 Organisation

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län, ca 8 mil sydöst om Jönköping, och är till
ytan den största kommunen i länet, 1608 km2. Vetlanda kommun har 26 531 invånare
varav ca 13 000 bor i tätorten. [3]

Vetlanda Energi grundades 1907 och ansvarade då i huvudsak för elnätet i Vetlanda
kommun.  2004 bolagiserades man och tog namnet Vetlanda Energi och Teknik AB,
också kallat Vetab. Vid bolagiseringen fick Vetab ta över vatten och avlopp samt
miljö och återvinning och idag ingår följande områden i Vetab, fjärrvärme, el, optik,
vatten och avlopp, miljö och återvinning. Vetab har i dagsläget 71 anställda varav 6
personer som jobbar med fjärrvärme. [4]

1.2.2 Historik

Den allra första ledningen las 1978 i utkanten av Vetlanda stad, dock var det inte
förrän 1982 som Vetab började en större utbyggnad av nätet och då var det först och
främst till större fastigheter i centrala delar av Vetlanda stad. På grund av krav på
miljöcertifiering, typ ISO 14 000, började industrierna, omkring 1997, att efterfråga
fjärrvärme. Fjärrvärme var vid det här laget fortfarande ett dyrare
uppvärmningsalternativ än t.ex. oljan men i och med att oljepriserna sedan började
stiga blev villaägare, omkring 1999, mer intresserade för fjärrvärme. Vid den här tiden
var fjärrvärmenätet ca 2 mil långt och från och med 1999 började en kraftig
utbyggnad och förtätning av nätet. Idag är Vetlanda kommuns fjärrvärmenät ca 10 mil
långt och har ca 1000 anslutna kunder. [4]

1.2.3 Problem

Fram till 1997 var det inga större problem med att ha ordning på nätet. Det var inte
särskilt stort och eftersom det mest var större fastigheter som hade tillgång till
fjärrvärme blev nätet och dess administration inte så komplicerat. Nätet var också
ganska centrerat till Vetlanda centrum och var heller inte så gammalt. I och med
utbyggnad till industrier och villor så ökade nätets storlek snabbt och idag är det som
sagt 10 mil långt och täcker större delar av Vetlanda stad samt ett fristående nät i ett
samhälle strax utanför Vetlanda stad. På grund av detta har Vetab erhållit ett ökat
behov av dokumentation av nätet. Idag ligger ledningarna inritade digitalt i ett
kartsystem där man ser var ledningarna ligger och vilken dimension de har, men all
information om läggningsår, material, fabrikat m.m. finns endast i pappersformat.

När det gäller dimensionering och beräkning av nätet har den, sedan fjärrvärmen
började byggas ut, köpts via en konsult som idag har skaffat sig god kännedom om
Vetlandas nät och ett bra fungerande samarbete har byggts upp under åren. Dock
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närmar sig den konsult som räknat på Vetlandas nät pensionsåldern. Därför funderar
nu Vetab på att själva framöver utföra beräkningar på nätet.

Dokumentationen och beräkningen är de två största orsakerna till varför Vetab vill
införa ett program för hantering av fjärrvärmenätet. Man har också sett behov av att
ha någon sorts kundhantering eller säljstöd. I och med att många villaägare började
bygga in fjärrvärme har behov uppstått att snabbt och entydigt kunna ge besked till
kund när planerad utbyggnad ska ske till dennes område, eller om det redan finns
ledningar att ansluta till. Eftersom nätet är så pass nytt förekommer det idag inte
skador, underhåll eller service i någon större omfattning. Detta behov kommer förstås
att öka ju äldre fjärrvärmenätet blir och därför måste systemet även klara av att
hantera skaderapportering, underhåll- och serviceplanering. [4]

1.3 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att ge Vetlanda Energi och Teknik AB ett underlag för att kunna
handla upp ett effektivt och tekniskt högvärdigt datasystem för dokumentation och
beräkning av deras fjärrvärmenät.

Målen är:

• Att inventera marknaden på vilka leverantörer som finns samt vilka möjligheter
och funktioner de olika systemen erbjuder

• Att utreda vilka krav Vetlanda Energi och Teknik AB ska ställa på systemet

• Att utifrån de två ovanstående målen skriva en kravspecifikation för systemet

1.4 Avgränsningar
Arbetet avslutas med att kravspecifikation färdigställs.  På grund av tidsbrist och
försening med upphandling kommer arbetet inte att redovisa anbudsutvärdering eller
hur resultatet av det installerade systemet blev. Arbetet kommer inte att tränga särskilt
djupt in i systemtekniska beskrivningar och inga tester eller provkörningar av
programmen kommer att genomföras i någon större grad. Beräkningsprogrammen
som kommer att presenteras förutsätts vara tillförlitliga i sina beräkningsresultat och
kommer inte kontrolleras.

1.5 Disposition
Inledande kommer rapporten att ta upp grunderna om fjärrvärme samt förklara
Vetlandas situation och problem. I det efterföljande kapitlet, Dokumentationssystem,
beskrivs hur insamlandet av data gått till samt redogörelser av intervjuer med
branschfolk och presentationer från leverantörer. I kapitlet Resultat görs en jämförelse
av de utvalda systemen samt en genomgång av önskade krav från Vetlanda Energi och
Teknik som har uppkommit under tiden insamlandet av data har skett. Därefter
redovisas det slutliga resultatet, kravspecifikationen. Sist beskrivs kort hur
upphandling av systemet kommer att gå till, samt några viktiga synpunkter angående
val av system.
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2 Dokumentationssystem

2.1 Inventering
För att få grepp om vad det finns för alternativ gjordes en inventering av marknaden
dels via branschfolk inom Vetab dels via Internet. Vid sökning på Internet användes
sökord som fjärrvärme, dokumentation och dokumentationssystem. Med dessa sökord
hittades de flesta av aktörerna på marknaden. De krav som ställdes på systemen på
denna nivå var att de skulle kunna hantera dokumentation och beräkning av
fjärrvärmenät. Systemet skulle även kunna hantera skaderapportering, underhåll och
service. Säljstöd borde finnas med men var inget krav. Följande leverantörer hade
system som uppfyllde ovan ställda krav:

• Digpro

• Mecad

• Meldis

• Tekla

• Tyrens

• Vitec

I inventeringsfasen har information om företagen och deras system till största del
hämtats från Internet. Detta gör att specifikationer om vad systemen klarar av kan
vara ofullständig eftersom all information om systemen förmodligen inte är utlagd.
Omfattningen på leverantörernas hemsidor skiljer sig även mycket åt. Vissa beskriver
mycket noggrant vad deras system har för funktioner medan andra enbart nämner
några huvudfunktioner. Detta påverkar förstås utvärderingen av systemen men i
följande samanställning tas dock enbart de viktigaste funktionerna med, för att
bedömningen skall bli så rättvis som möjligt. Efter varje system tas några personliga
kommentarer med om hur systemen i detta första skede upplevs.

2.1.1 DigPro

Digpro är ett konsultföretag som utvecklar och säljer program inom geografisk IT.
Digpro har funnits i femton år och har idag runt 35 anställda med huvudkontor i
Stockholm.

Digpros programvara för fjärrvärme heter Facilplus Spatial/DH. Programmet har
följande möjligheter:

• Dokumentation av nätet och dess komponenter

• Möjlighet att exportera data till beräkningsprogram

• Kan kopplas till underhåll- och serviceprogram

• Möjlighet att exportera data till handdatorer [5]
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Kommentarer

Facilplus Spatial/DH har ingen egen beräknings- eller underhålls-funktion men kan
kopplas mot externa sådana. DigPro betonar att rätt information ska vara uppdaterad
och ligga på rätt plats, vilket är en viktig förutsättning för att information ska komma
till nytta.

2.1.2 Mecad

Mecad är ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom mark-, fjärrvärme-,
industri- och VVS-projektering samt säljer och utvecklar geografiska
informationssystem (GIS). Mecad startade 1990 i Piteå och har idag ca 30 anställda
med kontor i Piteå, Stockholm och Luleå. Mecad verkar främst inom Sverige men har
viss internationell verksamhet.

Mecads program för fjärrvärmedokumentation heter EttNoll FV och innehåller
följande funktioner:

• Dokumentation av nätet och dess komponenter

• Beräkning av tryckfall, temperaturer,  längd- och värmeförluster samt automatisk
kulvertdimensionering

• Drift och underhållsplanering

• Skaderegistrering

• Projektering

• Sökning och statistik på inmatad data

• Möjlighet att lagra dokument länkade till objekt

• Möjlighet att rita nätet som tvårörssystem (tur- och returrör var för sig)

Förutom program för fjärrvärme har Mecad även motsvarande program för el, park,
signal och vatten och avlopp. [6]

Kommentarer

Ettnoll FV verkar vara ett program i den storleksnivå som Vetab söker efter.
Programmet har alla de funktioner som Vetab efterfrågar och EttnollFV verkar vara
ett relativt lättanvänt system.

2.1.3 Meldis

Meldis är ett företag som säljer och förvaltar produkter inom GIS. Meldis uppstod
redan på 60-talet men då i form av en sammanslutning av ett antal energiföretag. 1994
övergick Meldis till att bli ett bolag och ingår idag i GISFocus gruppen som har ett
70-tal anställda.



Dokumentationssystem

7

Meldis AB har två system, CityWorks och Meldis, som till viss del kompletterar
varandra. CityWorks, som är ett omfattande program för service och underhåll av
infrastruktur, hanterar:

• Skaderegistreringar

• Hantering av arbetsordrar, besiktning, inspektioner m.m

• Överföring av data till handdatorer

• Lagerhantering av material

Meldis är uppbyggt med moduler där man kan välja vilka funktioner man vill kunna
utnyttja. Basen Meldis kombinerat med en fjärrvärmemodul kan hantera:

• Dokumentation av nätet och dess komponenter

• Skaderegistrering

• Larmtrådsystem

• Sökning och statistik av inmatad data

I fjärrvärmemodulen finns möjligheten att koppla till ett separat beräkningsprogram
för dynamisk analys av nätet, som heter Grades från Finska Process Vision

Det finns även en egen modul för underhåll och service som ska vara enklare att köra
än de storskaliga underhållsprogram som finns t.ex. ovan nämnda CityWorks.

Meldis har också moduler för vatten och avlopp och el. [7]

Kommentarer

CityWorks, som är ett stort och omfattande program för underhåll och service passar
inte riktigt in i Vetabs verksamhet då behovet av detta inte är särskilt stort. Meldis
som är uppbyggt med moduler har alla nödvändiga funktioner men upplevs som att
det är riktat till en större organisation. Meldis upplevs mer lämpat då applikationerna
VA, el och fjärrvärmehantering vill köras i samma system då basen Meldis ligger till
grund för alla applikationer.

2.1.4 Tekla

Tekla grundades 1966 och har sitt huvudkontor i Finland. Tekla är ett internationellt
företag som utvecklar och säljer programvaror för hantering av infrastruktur inom
energi och VA-nät, geografisk och registerhantering för kommuner, byggindustrin och
till finska försvarsmakten.

Teklas program heter Tekla Xpower och är inget renodlat fjärrvärmeprogram utan
används både till el och fjärrvärmedistribution. Teklas Xpower har funktioner som
klara av:

• Dokumentation av nätet och dess komponenter
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• Nätberäkningar

• Underhåll och serviceplanering

• Projektering

• Kundinformation

• Överföring av data till handdatorer [8]

Kommentarer

Teklas Xpower verkar vara ett omfattande system och har de flesta av de funktioner
som Vetab kräver. Dock verkar systemet mer inriktat på eldistribution och nämner
inte särskilt mycket om fjärrvärmeberäkning och fjärrvärme dokumentation.

2.1.5 Tyrens

Tyrens, startat på 40-talet, består av Tyrens AB som är ett konsultföretag med
dotterbolagen Prefabutveckling i Norden AB samt BODAB Datateknik AB.
Programmet som behandlar fjärrvärme heter CADVÄ och bakom det står det
sistnämnda dotterbolaget, BODAB Datateknik AB som köptes upp av Tyrens 1997.

CADVÄ är ett program enbart för fjärrvärmedokumentation som också är uppbyggt
med moduler. Basprogrammet CADVÄ 2000 kan hantera:

• Dokumentation av nätet och dess komponenter

• Beräkning av vattenvolymer i nätet

• Underhåll och serviceplanering

• Skaderegistrering

• Projektering

• Möjlighet att lagra foton på objekt

Modulen Kund hanterar uppgifter om nätets kunder och deras fastigheter. Modulen
kan även med fördel användas som säljstöd.

Pocket PC, vilket namnet antyder är en modul för överförande av information till
handdatorer.

Modulen Webbserver möjliggör åtkomst av information via Internet.

Ja!Karta är en modul där man kan se kartor och egenskapsinformationer men där
man inte kan ändra någon information. Denna funktion är lämplig då man t.ex. vill att
andra personer ska kunna se var ledningarna ligger och om man vill ta med sig
information ut i fält.

CADVÄ kommer också att få en modul för tryckfallsberäkning som ska vara klar
mars 2006. Tyrens har även liknande programvara för vatten och avlopp, elnät och
fibernät. [9]
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Kommentarer

Tyrens betonar att deras program ska vara användarvänliga genom enkelhet och
tydlighet, vilket är en mycket viktig egenskap för att programmet verkligen kommer
att användas när det väl är installerat. CADVÄ har också alla de funktioner som Vetab
kräver, förutom beräkningen som dock är under utveckling.

2.1.6 Vitec

Vitec i Umeå AB grundades 1985 och har ett dotterbolag vid namn Vitec Energy som
säljer programvaror anpassade till fastighetsföretag, industri och energibolag.

Vitec bygger också på en sorts modulsystem där det inom fjärrvärme finns moduler
för digitala kartor NetMap, nätberäkning och dokumentation NetSim,
värmelastprognoser och produktionsoptimering, kulvertlarm, energiwebb WebEss,
NetOnWeb

NetMap är Vitecs kartsystem som kan hantera:

• Dokumentation av nätet och dess komponenter

• Underhåll och serviceplanering

• Skaderegistrering

NetSim används för beräkning av tryckfall, flöden temperaturer och hastigheter i
fjärrvärmenätet. NetSim har även en rad verktyg för kalibrering av förluster. Till
NetSim finns också NetSim Analyse som är ett redskap för att presentera beräkningar
från NetSim på ett överskådligt och tydligt sätt.

Värmelastprognoser och produktionsoptimering är en modul för att förutse
energibehovet, med hänsyn till variationer i väderlek och tidpunkter, och därmed öka
effektiviteten på energisystemet.

Kulvertlarm är en modul som samlar in olika larm från fjärrvärmenätet t.ex. läckage,
givare, vätskenivå i kammare m.m.

EnergiWebben WebbEss används till att låta kunden kunna läsa av sin
energiförbrukning via Internet.

NetOnWeb är en modul som tillåter andra personer att ta del av information som man
lagrat i t.ex. NetMap och NetSim. [10]

Kommentarer

Vitec verkar erbjuder bra och avancerade beräkningsmöjligheter, dock kan det kännas
som om programmet kan bli för komplicerat så att det inte kommer användas. Som
Meldis känns det som om Vitec riktar sig till en större organisation med mer
spetskompetens inom energi. Annars erbjuder Vitec de funktioner som Vetab i
nuläget kräver.
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2.2 Urgallring
För att gå vidare ska några system väljas ut för djupare granskning. Konsultfirman
Fjärrvärmebyrån påpekar att leverantören bör ha kunskap om fjärrvärme och inte bara
kunna leverera en programvara. [11] Därför väljs framförallt de system som verkar
inrikta sig mot enbart fjärrvärme. Mecads EttNollFv och Vitec har de funktioner
Vetab kräver och inriktar sig enbart mot fjärrvärme, därför kommer dessa två system
att gå vidare. Meldis och Tekla verkar inte lika specialiserade på fjärrvärme utan
riktar sig mer allmänt mot infrastruktur varför dessa system inte kommer att
behandlas vidare. Tyrens CADVÄ saknar förvisso i dagsläget beräkningsmöjlighet
men verkar i övrigt mycket lovande samt att det enbart är inriktat mot fjärrvärme,
varför även detta system går vidare. DigPros Facilplus Spatial/DH saknar dock både
beräkningsmöjlighet och underhållsplanering och dessa bitar verkar inte vara under
utveckling, varför detta system inte går vidare.

Det bästa vore förstås om fördjupning kunde ske i alla system men på grund av
tidsmässiga skäl är det inte möjligt. De system som därför inte studeras närmare
utesluts dock inte vid en eventuell upphandling.

Kontakt med säljare togs för att kunna få en demonstration av deras system.
Demonstrationerna utfördes i Vetabs lokaler. För att få en så komplett bild som
möjligt av systemet var personal från Vetab med olika användarsynvinklar närvarande
vid samtliga demonstrationer.

2.2.1 Mecad

Mecads programvara för fjärrvärme utvecklades från början som ett rent
beräkningsprogram och integrerades efter ett tag med AutoCad. Idag finns två
versioner av programmet dels ett med en fjärrvärmeapplikation till AutoCad liknade
Vitecs NetMap och dels EttNollFv som inte bygger på AutoCad utan MapInfo. Största
skillnaden mellan AutoCad och MapInfo är att MapInfo är mer inriktat mot
karthantering och ytor medan AutoCad inriktar sig mot skapande av ritningar och
konstruktion. Vi valde att få en presentation av EttNollFv eftersom personalen på
Vetab har större kunskap om MapInfo än om AutoCad. Det är egentligen bara en
person som använder Autocad och då när han projekterar nya utbyggnader.

I EttNollFv ingår dokumentation med mindre projekteringsmöjligheter, beräkning,
underhåll och service, säljstöd samt ett tittskåp. Det är bara programvaran till
handdatorer som är en egen modul.

Dokumentation

När en ny ledningssträcka ska projekteras finns det två möjligheter. Dels kan
ledningarna projekteras direkt i EttNollFv, vilket ger en något mindre noggrannhet
men samtidigt mycket smidigt, eller kan ledningarna projekteras i AutoCad och sedan
exporteras till EttNollFv. Programmet hanterar varje typ av objekt som läggs in i olika
lager. Under tiden projekteringen sker läggs information om dimension, material,
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fabrikat m.m. in på ledningar och anordningar. Förutom att information kan fås upp
kan det också länkas ritningar, fotografier eller andra typer av dokument till ledningar
eller anordningar. Information som matats in är som i Vitec sökbar med möjlighet att
ta ut rapporter. Nätet kan även dokumenteras som tvårörssystem vilket innebär att tur-
och returledning kan dokumenteras var för sig. Programmet kan föra över och ta in
koordinater från totalstation eller GPS liknande Vitecs NetMap.

Kartan i EttNollFv är uppbyggd så att programmet kan variera detaljeringsgrad
beroende på zoomningsläge. EttNollFv kan även behålla konstant storlek på symboler
så att de inte varierar på grund av in eller utzoomning.

Beräkning

Innan beräkning kan börja måste effekten för varje förbrukande fastighet anges. Sedan
kan ledningsegenskaper ställas in och därefter kan beräkning börja. Beräkningen
börjar med att programmet känner av att alla kopplingar som gjorts är riktiga och
därefter börjar programmet beräkna. Resultatet fås sedan ut genom att ledningarna
färgas i olika färger beroende på status. Nedan ses en bild där tryckfall har beräknats
och där färgerna representerar olika status på ledningarna. Grönfärgad ledning betyder
här att tryckfallet ligger inom rimliga nivåer medan rödfärgad ledning betyder att det
är för mycket tryckfall i den ledningen. Genom att markera en ledning kan ett
formulär med data fås upp (figur 2).

figur 2 EttNollFv (Mecad)

Gränser och vilka beräkningsresultat som ska visas kan ställas in manuellt. När ett
nytt område ska beräknas kan EttNollFv automatiskt vid beräkning föreslå lämpliga
dimensioner på ledningarna. Programmet kan också föreslå dimension på befintligt
nät om det känner av att någon ledning blir överbelastad.
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Underhåll och service

När underhåll läggs upp görs det genom att poster läggs upp i en lista. Posten bockas
sedan av när den är utförd och försvinner då från listan. Vid skaderegistrering sätts en
punkt ut direkt på kartan, sedan läggs skadan in som en post i underhållslistan.
EttNollFv kan kopplas till fastighetsregister och genom att klicka på en fastighet i
kartan fås adress och ägare upp. Detta kan utnyttjas vid eventuella avstängningar då
adresser till berörda kan fås fram genom att markera det drabbade området. För
adresserna finns det sedan färdiga brevmallar som kan skrivas ut och skickas iväg till
kunderna.

Tittskåp

EttNollFv har ett tittskåp där ingen inmatning eller ändring av data kan ske. Kan
användas till att se var ledningar ligger, söka på inmatade uppgifter samt skriva ut
kartbilder.

Säljstöd

EttNollFv kan hantera information om kunder vilket kan användas som säljstöd.
Fungerar så att när kund anmäler sitt intresse om fjärrvärme sätts en stjärna med en
viss färg ut på fastigheten i kartan. Ett formulär fås också upp där information om
kunden kan läggas in. När kunden senare skriver avtal byter den utsatta stjärnan färg.
På detta sätt fås via kartan en översiktlig bild över hur många kunder som är
intresserade, vilka som har skrivit avtal och ska ha fjärrvärmeledningar framdragna.
[12]

2.2.2 Tyrens

Tyrens system CADVÄ är uppbyggt med moduler liknade Vitecs system. De moduler
som presenterades var CADVÄ, JA!KARTA och KONTAKT fjärrvärme.

Dokumentation

CADVÄ är grundmodulen som hanterar dokumentationen, drift och underhåll.
CADVÄ bygger på AutoCad 2006, liknande Vitec, och kan ses som en applikation
där man i AutoCad får några nya menyer och verktyg anpassade för fjärrvärme. Vid
projektering av ledningssträcka används AutoCads vanliga ritkommandon. Samtidigt
som projektering sker väljes attribut som dimensioner, material, fabrikat m.m. dessa
attribut kan ställas in i förväg så onödigt dubbelarbete undviks t.ex. om det är samma
dimension en längre sträckning matas det enbart in på första ledningen som ritas ut.
Varje typ av objekt hamnar sedan på ett eget lager. Programmet kan dock inte
dokumentera nätet som tvårörssystem utan enbart som ettrörssystem vilket innebär att
enbart centrumlinje mellan tur- och retur-rör dokumenteras. Till objekt i nätet kan det
länkas bilder, ritningar och andra dokument. Sökning och uttag av rapporter sker på
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samma sätt som i Vitec och Mecad. CADVÄ kan också ta in och föra över
koordinater mellan dator och totalstation eller GPS.

Beräkning

Beräkningsmodulen för tryckfall var inte klar vid presentationen varför den inte kan
redovisas.

Underhåll och service

I CADVÄ kan det också läggas in underhållsmoment för nätets olika delar. Finns det
någon periodicitet på underhållet kan det ställas in så programmet automatsikt lägger
upp momentet när det är dags. Skaderapporteringar läggs också upp som moment i
samma lista som underhållmomenten. All information om skador och underhåll kan
sedan föras över till bärbara datorer eller handdatorer. Här kan det även föras över
historik över tidigare underhåll och skador. Återrapportering sker sedan genom
uppkoppling mot stationärt system.

Tittskåp

JA!KARTA är först och främst ett tittskåp för att många personer ska kunna få
tillgång till kartor och ledningsplaceringar. I programmet kan det fås upp andra
ledningsslag även om de inte är dokumenterade i CADVÄ. Programmet behöver inte
köras med AutoCad utan är ett fristående program. JA!KARTA kan användas till att
söka gatuadresser, se underhållsmoment, anmäla skador, göra anteckningar på kartan
och skriva ut kartbilder. Tyrens betonar att JA!KARTA ska vara enkelt att använda
även för den ovane användaren.

Säljstöd

KONTAKT är ett rent kundhanteringsprogram och är utvecklat av ett företag som
heter Lundalogik. Genom ett samarbete mellan Tyrens och Lundalogik utvecklades
KONTAKT fjärrvärme  som ska vara anpassat för fjärrvärmekunder. KONTAKT
fjärrvärme är ett relativt omfattande kundhanteringsprogram och vid presentationen
togs enbart de viktigaste funktionerna upp. Programmet är uppbyggt som en
adressbok där det första som ses när programmet startas är vilka kunder som är
inmatade. Väljs en kund ur listan kommer kunddata upp. Vilken kunddata som ska
visas kan anpassas efter eget behov och kan läggas in manuellt eller från
fastighetsregister. Till kunderna kan det också kopplas avtal eller andra typer av
dokument. KONTAKT fjärrvärme kan sedan kopplas till Excel och JA!KARTA. I
Excel kan diagram och statistik presenteras. I JA!KARTA kan det på en kartbild
presenteras, liknande Mecads EttNollFv, t.ex. vilka fastigheter som är intresserade av
fjärrvärme och vilka som redan har skrivit avtal med fjärrvärmeleverantör eller vilka
befintliga uppvärmningssätt som förekommer i ett område (figur 3). [13]
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figur 3 KONTAKT fjärrvärme kopplat till JA!KARTA (Tyrens)

2.2.3 Vitec

Vid demonstrationen presenterades fyra programvaror från Vitec: NetMap, NetSim,
NetOnWeb och lastprognossystem.

Dokumentation

NetMap är modulen för dokumentation av nätet och är en applikation till AutoCad.
Rent grafiskt innebär det att utöver AutoCad funktionerna får man några nya menyer
och verktygsfält anpassade för fjärrvärmedokumentation. När en ny ledningssträcka
ska projekteras väljer man ritkommandot. Programmet frågar sedan vilken typ av
ledning, gällande typ, material, fabrikat, m.m., det ska vara. Under tiden
projekteringen sker läggs också de anordningar in som behövs längs sträckan. Varje
sorts objekt hamnar sedan på olika lager. När utsättning av ledning ska ske förs
koordinater över från NetMap till totalstation eller GPS. När ledningen sedan är lagd i
fält mäts ledningssträckan in med GPS eller totalstation och koordinaterna förs över
till NetMap för slutlig dokumentation. Inmätningarna ses då som punkter på kartan.
All information som lagts in i NetMap är sökbar och kan tas ut i form av rapporter. I
NetMap går det också att anmäla skador och planera underhåll. Dessa funktioner finns
också i modulen NetOnWeb, som är mer lättanvänt än NetMap, varför denna del
hoppades över i presentationen.

Beräkning

NetSim är systemets beräkningsmodul och är inte beroende av AutoCadmiljö. Går till
så att först exporteras det område som ska beräknas från NetMap till NetSim. Det går
även att rita enklare sträckor direkt i NetSim. Efter det att ledningssträckan är klar
anges den effekt som fastigheterna tros förbruka. Sedan kan det korrigeras för en rad
olika förutsättningar t.ex. råhet m.m. och därefter kan beräkning startas. Resultaten i
NetSim redovisas enbart med siffror och kan därför vara något svårt att tolka. För att
kunna redovisa resultaten på ett överskådligt sätt används en modul med namnet
NetSimAnalyse. Här kan ledningarna ses i olika färger (figur 4) beroende på vilka
resultat som vill visas. I figuren nedan har det valts att visa tryckdifferenser där grön
ledning har bra differens medan röd symboliserar att differensen är för stor och gul att
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den är för liten. Gränser och vilka resultat som ska visas kan ändras efter egna
önskemål.

figur 4 NetSimAnalyse (Vitec)

Vitec har även ett lastprognossystem som är ett program för optimering av
energiproduktionen. Programmet beräknar prognoser med hänsyn till tim-, dygns- och
års-variationer samt vilken väderlek och temperatur det är utomhus. Väderrapporter
fås kontinuerligt från SMHI men kan ställas in manuellt om rapporterna inte stämmer
överens med verkligheten.

Underhåll, service och tittskåp

NetOnWeb är i grunden ett tittskåp där det inte går att ändra eller lägga till data om
ledningar eller anordningar, men med möjlighet att hantera skaderegistrering samt
underhållsplanering. I NetOnWeb kan man bl.a. även söka på all inmatad data, skapa
underhållsrutter och se historik över tidigare underhåll och skador. När en skada
registreras, görs det via ett formulär och sedan kommer den upp som en flagga på
kartan. (figur 5)

figur 5 NetOnWeb (Vitec)
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När skadan har åtgärdats rapporteras den utförd och flaggan försvinner. Registrering
och åtgärder av skade- eller underhållspunkter kan också göras med en bärbar dator
ute i fält varvid återrapportering sker när man kommer tillbaka till kontoret. Med
NetOnWeb kan det beräknas vattenvolymer i rören vilket är användbart vid en
eventuell avstängning och avtappning av ett område. Området kan sedan markeras
och programmet plockar automatiskt ut de drabbade kunderna. Dock känner inte
systemet själv av omfattningen av området som stängs av, utan det får markeras
manuellt. I NetOnWeb kan det även läggas in ytor med olika färger som t.ex. kan visa
olika utbyggnadsetapper.

Vitec betonar att NetOnWeb ska vara lättanvänt så att alla i organisationen enkelt ska
kunna få tillgång till informationen. [14]

2.3 Övriga informationskällor
För att ytterligare få djupare kunskap och se hur systemen används i praktiken
besöktes två energibolag, Jönköpings energi som använder Vitecs programvaror samt
Ljungby energi som använder Mecads EttNollFv. Informationsmaterial erhölls även
från konsultföretaget Fjärrvärmebyrån.

2.3.1 Jönköping energi

Intervju skedde med Thomas Samuelsson, distributionschef på Jönköping Energi.

Jönköping har fyra skilda nät. Jönköping och Huskvarna med ca 20 mil ledning,
Bankeryd ca 3mil, Gränna ca 1mil och Norrahammar ca 3 km. I Jönköping stad har de
idag ca 4000 kunder. Nätet började byggas 1980 med långsam expansion. Det var då
mest industrier och hyreshus som byggde för fjärrvärme. 1988-1989 byggdes
Jönköpings och Husqvarnas nät ihop. 1996 kom det ut nya värmeväxlare som gjorde
det enklare för villor att bygga in fjärrvärme och i kombination med det ökade
oljepriset expanderade nätet kraftigt, från ca 700 kunder 1996, till ca 4000 kunder
2006.

I början köptes beräkningen på nätet av konsulter. Första datorn köptes av Thomas
Samuelsson privat där han skrev egna beräkningsprogram. 1984 köptes den första
datorn inom fjärrvärme och var då avsedd för just fjärrvärmeberäkning. När det gällde
programvara fanns det inte så mycket valmöjligheter utan en programvara
föregångare till Vitec handlades upp. Därefter har Jönköping Energi haft samma
system och enligt Thomas skulle det bli alltför mycket arbete med att byta system.
Ingen hänsyn, när det gäller val av system, tas heller till övrig verksamhet då deras
organisation är alltför stor för att det ska vara möjligt.

Beräkning är just det som Jönköping Energi använder sitt system till mest. Thomas
påpekar att det krävs viss kompetens och kontinuerlig användning av systemet för att
kunna använda det. I Jönköping Energi är det ett par som har utbildning i systemet
men i praktiken är det oftast bara Thomas som klarar av att utföra dokumentation och
beräkning av nätet. I övrigt tycker Thomas att programmet är mycket bra och det är
heller inga funktioner som han saknar.[15]
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2.3.2 Ljungby Energi

Intervju skedde med Patrik Gustavsson, på Ljungby Energi

Ljungby är en kommun i storlek med Vetlanda med ca 1000 fjärrvärmekunder och ca
6 mil ledning. Ljungby Energi handlade upp Mecads EttNollFv år 2000. Samtidigt
skulle även ett system handlas upp för Elnätet och då ville Ljungby Energi ha samma
leverantör på båda systemen. Fjärrvärmesystemet fungerade bra men Elsystemet fick
problem då funktioner i systemet saknades.

Hos Ljungby Energi är det som hos Jönköping Energi, nästan enbart en person som
verkligen arbetar med systemet. I Ljungby Energis fall är det Patrik Gustavsson som
sköter dokumentation och beräkning av fjärrvärmenätet. Systemet används inte till
något övrigt såsom säljstöd. Patrick är i stort nöjd med systemet och dess funktioner,
dock uppkom i början problem med systemet på grund av för låg anslutningshastighet
till server där systemet var installerat. När anslutningshastigheten ökades från 30 Mbit
till 100 Mbit  försvann de flesta problemen. Ett problem som kvarstår är att systemet
är känsligt mot att flera användare redigerar information samtidigt. [16]

2.3.3 Fjärrvärmebyrån

Information om tillvägagångssätt för skrivande av kravspecifikation erhölls från Inga-
Lill Boija på FVB. Intervju skedde via telefon. FVB eller fjärrvärmebyrån, är ett
konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom Värme, kyla, kraftvärme och
processindustrin. Informationsmaterialet bestod av checklistor och diskussionspunkter
som behandlade aspekter inför val av system. Ett exempel på en kravspecifikation
följde också med.

2.4 Systemsamverkan
Intervju gjordes med Sören Rosenqvist, dataansvarig på Vetlanda Energi och Teknik,
för att utreda vilka övriga system som fjärrvärmesystemet ska samverka med.

Kopplingar ska kunna göras till:

• Debiteringsprogram

• Fastighetsregister

• Kartprogram.

2.4.1 Debiteringssystem

Debiteringssystemet heter Elegans och får in data från kund om levererad
energimängd som räknas ut med vattenflöde och temperaturskillnad mellan tur och
returledning. Med koppling mot Elegans vill Vetab kunna föra över aktuell
effektförbrukning för varje enskild fastighet till det kommande
fjärrvärmeprogrammet. Effekten används sedan när programmet ska utföra beräkning
på nätet.
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2.4.2 Fastighetsregister

I centrala fastighetsregistret från lantmäteriet ligger all information om fastigheter, typ
adresser, ägare, byggår m.m. Vetlanda kommun gör härifrån en gång/månad ett uttag,
av fastighetsinformation i Vetlanda kommun, till lokal server. För att kunna se
informationen som ligger i en databas används programmet fastighetsdata 9000.
Härifrån vill Vetab kunna föra över informationen till fjärrvärmeprogrammet.
Information om fastigheter används bl.a. vid avisering till kund samt för att göra
kartbilden mer tillgänglig.

2.4.3 Kartprogram

Idag används kartprogrammet AutoKa-Pc från Lantmäteriet för att framställa kartor.
Grundkartor ligger i lantmäteriets databas B-Trieve och därifrån tas, med hjälp av
AutoKa-Pc, de önskade kartorna ut. Dock är denna tjänst ute för upphandling och blir
det samma leverantör ersätts AutoKa-Pc med ett program som heter ArcCadastre.
Koppling ska göras till fjärrvärmesystemet för att få tillgång till rätt kartunderlag. [17]
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3 Resultat
Nedan kommer systemen och dess olika funktioner att analyseras och jämföras
mot varandra.

3.1 Jämförelse

3.1.1 Systemuppbyggnad

Det som skiljer sig mest mellan systemen är själva uppbyggnaden. Vitec och Tyrens
använder sig av fristående moduler medan Mecad samlar alla funktioner i samma
program. Modulsystemen kan upplevas något krångliga då det blir många exporter
och övergångar mellan modulerna när man arbetar i systemet. Däremot blir
modulsystem mycket anpassningsbara efter den enskilde användarens behov t.ex. då
den som enbart ska utföra skaderapporteringar kanske klarar sig med en modul.
Kostnadsmässigt kan det också bli billigare då man bara betalar för de funktioner man
använder sig av. I Mecads fall där alla funktioner finns samlade i samma program är
nackdelen att användaren kan få betala för fler funktioner än den använder. Dock kan
man, i Mecads fall, begränsa åtkomsten av olika funktioner t.ex. den som ej behöver
utföra beräkningar får heller inte rättigheter till det i programmet. För den som
behöver alla funktioner blir dock Mecads program mycket användarvänligt då man
snabbt kommer åt de olika funktionerna. Dock kan programmet kännas något mer
kompakt då fler funktioner får samsas på samma yta.

3.1.2 Grundprogram

En annan viktig skillnad är vilken programvara systemet bygger på. I Vitecs och
Tyrens fall bygger systemen på en fullversion av AutoCad som är relativt kostsam och
kräver att personalen kan hantera AutoCad. I Mecads fall behövs MapInfo som är en
billigare programvara och något mer lättanvänd. Vid projektering räcker det då med
AutoCad LT som är betydligt billigare än en fullversion av AutoCad.

3.1.3 Dokumentation

Alla tre systemen är relativt likvärdiga när det gäller mängden information som kan
dokumenteras. Alla tre systemen kan koppla bilder och dokument till objekt, hantera
objekt i olika lager, exportera och importera inmätningsfiler, söka på inmatad
information, skapa rapporter, vilket är funktioner som Vetab vill kunna utnyttja.
Några viktiga skillnader finns dock och det är möjligheten att dokumentera nätet som
tvårörssystem vilket inte Tyrens CADVÄ kunde. Mecad visade att EttNollFv kunde
påverka detaljeringsgraden beroende av vilket zoomningsläge man var i, vilket är en
praktisk finess. En användbar funktion som Tyrens visade var att deras program
kunde hantera förinställda värden vilket kan spara mycket tid när mycket information
ska matas in.
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3.1.4 Beräkning

Beräkningsprogrammen var relativt likvärdiga sett till de resultat som kunde fås ut.
Mecads system verkade något mer lättanvänt då det inte behövde skickas någon data
mellan olika moduler och överskådligt resultat ficks fram direkt. I Vitecs fall var det
tre moduler som var inblandade i beräkningsgången för att få fram samma resultat och
det upplevdes något rörigt. Inget krav ställs dock på att systemet inte får vara
uppbyggt av moduler, då alltför många leverantörer skulle försvinna.

3.1.5 Underhållsplanering och skaderapportering

Sättet hur underhåll och skaderapportering behandlas skiljer sig mellan programmen.
Tyrens hade sitt underhåll i AutoCadmiljö vilket kan vara komplicerat för en ovan
användare. Vitec och Mecads versioner var då mer användarvänliga då deras
versioner EttNollFv och NetOnWeb var uppbyggda med enklare menyer och
kommandon. Samtliga program kunde hantera avisering till kund, lägga upp moment
med periodisering och föra historik över tidigare underhåll och skador.

3.1.6 Tittskåp

De tre systemen hade alla tittskåp som hanterar sökfunktioner och utskrifter. Bland
tittskåpen som presenterades var dock Vitecs variant NetOnWeb mest användbar då
det även kan hantera underhållsplanering och skaderegistrering. Tyrens JA!KARTA
kan hantera skaderapportering och Mecads variant hanterar enbart sökfunktioner och
utskrifter.

3.1.7 Säljstöd

Säljstöd och kundhantering varierade mycket mellan systemen. Tyrens version,
KONTAKT fjärrvärme, var mycket omfattande och hade många funktioner gällande
kundhantering. Mecads version var mindre omfattande men hanterar de viktigaste
funktionerna och Vitec hade inget säljstöd eller kundhantering att erbjuda.

3.2 Kravspecifikation
Resultatet av arbetet är ett förslag till kravspecifikation och följer som bilaga till
rapporten. Kravspecifikationen ska borga för att Vetab erhåller det för dem bästa
systemet. Vid skrivande av kravspecifikation har hjälp erhållits från Fjärrvärmebyrån,
FVB. Vissa punkter har tagits direkt från FVB, detta för att göra kravspecifikationen
så komplett som möjligt. FVB nämner för övrigt att en kravspecifikation inte bör vara
för detaljerad och detta instämmer även Mecads säljare, Jan-Håkan Westbom, med då
dessa upphandlingar blir alltför komplicerade och slutar oftast med att ett sämre
resultat erhålls. [11][12]
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En annan aspekt som måste tas hänsyn till är att kravspecifikationen inte får vara
riktad mot en enskild leverantör, detta enligt lagen om offentlig upphandling. Kraven
får alltså inte vara utformade så att enbart en leverantör kan få anbudet. [18]

Nedan beskrivs Vetabs önskningar och krav som uppkommit under arbetets gång och
som ligger till grund för kravspecifikationen.

3.2.1 Dokumentation

Krav på dokumentation från Vetab är att systemet skall kunna dokumentera nätets
beståndsdelar. Två viktiga detaljer är att nätet måste kunna dokumenteras som
tvårörssystem eftersom båda ledningarna är inmätta i dagsläget, samt att skarvar ska
kunna dokumenteras eftersom även de finns inmätta. Det är nämligen oftast vid
skarvar som brott på fjärrvärmeledning sker. Övriga delar som måste kunna
dokumenteras är, produktions- och abonnentanläggning, ventil, ventilbrunn,
ventilkammare, luftningsbrunn, tömningsbrunn, olika sorters avgreningar, pump- och
tryckstegringsstation, skade- och underhållspunkt, larmcentral och larmsystem.
Information om dimension, fabrikat, material och anläggningsår ska kunna kopplas
till ledning och information om typ, fabrikat, anläggningsår, funktion och läge ska
kunna kopplas till ventil.

3.2.2 Beräkning

Kraven Vetab har på beräkningsmotorn är att den ska vara kopplad till
dokumentationssystemet och använda sig av inmatad data. Systemet ska kunna
beräkna tryckfall, flöden, hastigheter, värmeförluster, automatisk dimensionering,
längder och volymer. Systemet ska även kunna redovisa resultaten på ett överskådligt
sätt.

3.2.3 Underhållsplanering och skaderapportering

Vetab kommer förmodligen inte behöva någon särskilt avancerad funktion för
underhåll, service och skaderapportering. I dag är detta behov minimalt och även om
det kommer att öka i framtiden kommer det enligt Vetab inte att bli i någon
omfattande storlek. Dock ska underhållsplanering och skaderapportering kunna
utföras av flera användare vilket gör att denna funktion bör vara extra användarvänlig.
Funktionen ska också kunna hantera avisering, periodisering och historik.

3.2.4 Tittskåp

Dock är tittskåpen som Vitec, Mecad och Tyrens presenterar är något överflödiga då
ett liknande program, AutoKaVy, redan finns installerat hos Vetab. AutoKaVy är ett
slags tittskåp där all fjärrvärme-, VA- och optik-ledningar ligger samlade.
Programmet är etablerat inom Vetab och är mycket lättanvänt med enkla zoom och
utskriftsfunktioner. Därför finns inga anledningar att byta ut programmet mot ett nytt.
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3.2.5 Säljstöd

Från Vetabs sida vore det önskvärt med ett visst säljstöd och kundhantering men inget
krav. Funktionen ska i så fall vara extra användarvänlig då det är användare utan
större datorvana som ska utnyttja den. Kundhanteringen bör vara kopplad till en
kartbild så att en översiktligt bild kan fås med möjlighet att markera olika status på
kunds fastighet. Uppgifter och dokument bör också kunna kopplas till kunden.

3.2.6 Licenser

Antalet personer som kommer att använda systemet är inte riktigt bestämt. Det är
dock sex personer som sitter på fjärrvärmeavdelningen och dessa personer kommer
förmodligen aldrig att använda programmet samtidigt. Därför kan det vara bra att
använda sig av så kallade flytande licenser vilket innebär att programmet kan vara
installerat på samtliga datorer men bara ett fåtal kan vara inloggade samtidigt. I
dagsläget är det nästan enbart en person, Peter Nilsson, som dokumenterar,
projekterar och beräknar på fjärrvärmenätet varvid det bara behövs en eller max två
licenser för dokumentation, beräkning och projektering. Underhåll och
skaderapportering är det fler som ska ha tillgång till varvid riskerna ökar att det är fler
som samtidigt behöver åtkomst av programmet. Det borde dock räcka med två
licenser för underhåll och skaderapportering. Säljstöd är det två personer som behöver
tillång till varvid det räcker med två licenser. Hur många samtidiga användare som
sedan kommer att arbeta med systemet är svårt att säga, men i samråd med Peter
Nilsson har det uppskattats till max fyra samtidiga användare.

3.2.7 Utbildning

Hur lång tid det kan ta för att utbilda personalen kan variera något mellan systemen.
Det är fyra personer som ska utbildas för systemet samt en för administration.

3.2.8 Garantitid

För att säkerställa programmets funktionalitet bör någon form av garantikrav ställas.
De flesta fel som kan uppstå kommer förmodligen under inkörningstiden. Här räknar
Peter Nilsson med att det tar ca sex månader att få in all information i systemet och
efter 1 år bör systemet vara inkört och igång i fullt bruk.

3.2.9 Leveransvillkor

Med leveransvillkor menas de arbeten som ska ingå vid installation av programmet.
Leverantören ska installera hela programvaran samt göra kopplingar till
debiteringsprogram, fastighetsregister och kartprogram.



Resultat

23

Dokumentationen av det befintliga nätet ska Vetab stå för själva men enligt Patrick
Gustavsson på Ljungby är det då bra om leverantören i början dokumenterar en bit av
nätet så att det finns något att jämföra med.
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4 Slutsats och diskussion

4.1 Upphandling
Kravspecifikationen följer med de administrativa föreskrifterna och bildar
förfrågningsunderlaget. Upphandlingen ska sedan annonseras i anbudsjournalen som
är en godkänd kanal för annonsering av lite mindre upphandlingar. Tidsfristen för
anbudslämnandet ska vara skälig, i detta fall ca 1 månad och när anbudstiden gått ut
utvärderas anbuden mot förfrågningsunderlaget och det lämpligaste systemet väljes
utifrån uppsatta utvärderingskriterier. [18]

Vid val av system bör inte för mycket hänsyn tas till vad andra delar inom Vetab
använder för program. I Vetabs fall är det så att El använder programvara från Tyrens
med liknande uppbyggnad som CADVÄ. Det kan då vara lockande att tro att man får
stora samordningsvinster vilket, enligt FVB och Thomas Samuelsson inte är fallet.
Risken blir i så fall att systemet inte passar Vetabs behov och därmed inte används.
[11][15]

Det kan även vara frestande att välja ett system med avancerade funktioner och
möjligheter men risken är då att det inte kommer att användas på grund av att
tillräcklig kompetens inte finns inom företaget. Det kan då vara bättre att välja ett lite
enklare system men som verkligen kommer att användas. Dock bör det tänkas på
framtida behov. Enligt Thomas Samuelsson byter man gärna inte från ett system till
ett annat och om Vetab vill kunna utveckla sin kompetens inom fjärrvärme bör
systemet heller inte vara alltför enkelt så att det är programmet som sätter gränser.
[15]

4.2 Tillförlitlighet
Det är svårt att säga hur väl kravspecifikationen har utfallit då det egentliga resultatet
fås då systemet handlas upp. Först då kan det jämföras hur väl det installerade
systemet motsvarar de önskemål som Vetab har och därmed hur väl
kravspecifikationen var skriven. Några viktiga punkter om arbetets tillförlitlighet kan
dock nämnas.

Mycket av datan kommer från leverantörer av systemen vilket gör att det blir svårt att
få en objektiv syn på de olika systemen. Mest påtagligt blev det vid fördjupningen av
systemen då leverantörerna fick komma och presentera sina system. Det var stor
skillnad mellan presentationernas framförande och detta kan till viss grad ha påverkat
utvärderingen. Med en bra framförd presentation upplevdes systemet som
genomarbetat, bra uppbyggt och lättanvänt, medan det med en sämre presentation
uppfattades som om systemet var krångligt och svåranvänt. Ett annat problem som
uppkom var att det gavs information om för många olika områden. En ordentlig
checklista skulle ha gjorts innan mötena för att bättre kunna jämföra systemen mot
varandra.

Även egna erfarenheter kan spela viss roll i utvärderingen av systemen. Ett system
uppbyggd på AutoCad upplevs för mig som enklare än ett system uppbyggt på
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MapInfo, eftersom jag inte har några som helst erfarenheter av MapInfo. Samma
problem är det vid intervjuer med användare då dessa ofta tycker att deras
systemuppbyggnad är den bästa, förmodligen eftersom de enbart har erfarenheter av
en slags systemuppbyggnad.
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6 Bilagor
Bilaga Kravspecifikation



Kravspecifikation

Förutsättningar
Inget befintligt system finns idag för dokumentation av fjärrvärme. Ledningar
inklusive skarvar finns dokumenterade digitalt. Primärkartor ligger i dagsläget hos
lantmäteriet i deras databas B-Trieve med kartprogrammet AutoKa-Pc. Vetab
befinner sig dock i upphandlingsskede gällande nytt kartprogram och blir det samma
leverantör som idag blir det kartprogrammet ArcCadastre. Programmet fastighetsdata
9000 används för att hämta uppgifter från centrala fastighetsdata till lokal server.
Vetlandas nät är idag ca 10 mil långt med ca 1000 anslutna kunder.

Dokumentation
Systemet skall kunna dokumentera:
Tur- och returledning var för sig
Skarvar
Produktionsanläggning
Abonnentanläggning
Abonnenteffekt
Ventil
Ventilbrunn
Ventilkammare
Luftningsbrunn
Tömningsbrunn
Avgreningar
Pump- och tryckstegringsstation
Skadepunkt
Underhållspunkt
Fuktlarmcentral [11]
Fuktlarmsystem [11]

Attributdata för ledning
Dimension
Fabrikat
Material
Anläggningsår

Attributdata för Ventil
Fabrikat
Anläggningsår
Funktion
Ventilens läge (öppen/stängd) [11]

Systemet skall:
Hantera olika nätobjekt på eget lager
Kunna redovisa anläggningar både skalenligt och symboliskt [11]



Kunna länka bilder, ritningar och andra typer av dokument till alla objekt
Kunna ta in inmätningar från totalstation eller GPS
Kunna föra över koordinatlistor till totalstation eller GPS-station
Kunna hantera informationsstatus/noggrannhet, t.ex. inmät läge/osäkert läge [11]
Kunna skapa rapporter från all inmatad data
Innehålla förinställda rapporter
Kunna hantera förinställda fältvärden
Kunna söka på inmatad information
Hantera projekthantering

Systemet bör:
Kunna hantera olika symboler för samma objekt i olika arbetsmiljöer [11]
Kunna variera detaljeringsgrad beroende på zomningsläge

Beräkning
Beräkningsmotor skall ingå i eller vara kopplad till dokumentationssystemet och
använda sig av inmatad nätdata.

Systemet skall:
Kunna beräkna tryckfall
Kunna beräkna flöde och hastighet
Kunna utföra automatisk dimensionering av ledning
Kunna beräkna längder och volymer
Kunna presentera resultat på ett överskådligt sätt
Ej inneha några begränsningar för antalet rundmatningar eller komponenter [11]
Beräkning på nät skall kunna utföras med flera produktionsanläggningar samtidigt
[11]
Systemet bör kunna beräkna värmeförluster

Underhållsplanering och skaderapportering
Systemet skall:
Hantera underhållsplanering
Hantera skaderapportering
Hantera avisering till kund
Hantera periodisering av underhållsmoment
Hantera historik över underhållsmoment och skador

Säljstöd
Systemet bör kunna hantera säljstöd
Säljstöd skall vara kopplat till kartbild och fastighetsregister
Säljstöd bör:
Kunna hantera kunduppgifter
Kunna hantera avisering till kund



Kopplingar
Systemet skall:
Kunna kopplas mot debiteringssystem
Kunna kopplas mot fastighetsregister
Kunna kopplas mot kartprogram och hantera bakgrundskartor av olika dataformat,
skalor och kvalitet
Hantera kartor sömlöst [11]

Data skall kunna föras över till handdatorer för fältanvändning samt enkelt kunna
återrapporteras till stationärt system

Övrigt
Vara tydligt och enkelt att använda för sällananvändare
Systemet ska köras i Windows XP miljö
Systemet ska levereras med svenskspråkiga menyer [11]
Data skall bara anges och lagras på ett ställe i systemet [11]
Administration av databasen bör kunna skötas av användarna [11]
Behörighet eller åtkomst skall kunna ställas in beroende på användare
Flera användare ska kunna använda programmet samtidigt

Leveransvillkor
Leverantören ska ta fullt ansvar för hela installationen av programmet. [11]
Leverantören ska ombesörja att 5 km befintlig nät med tillhörande komponenter blir
komplett dokumenterat
Leverantören ska göra koppling till centrala fastighetsdata som ligger på lokal server
(Fastighet 9000).
Leverantören ska göra koppling mot kartprogram där primärkartor ligger
Leverantören ska göra koppling till befintligt debiteringssystem (Elegans)

Licenser
Licenser bör vara av typen nätverkslicenser (flytande)
Funktioner: Antal licenser:
Alla systemets funktioner  2 st
Underhåll, skaderapportering, säljstöd 2 st

Utbildning
I anbud skall ingå erforderligt antal dagar för utbildning av program för 4st användare
samt erforderligt antal dagars genomgång av systemhantering för 1 administratör

Garantitid
Garantitiden på systemet ska vara 1år och ska börja gälla efter färdig installation.
Under garantitid ska entreprenören utan kostnad avhjälpa fel, svara för underhåll och
leverera nya versioner av programmet. [11]


