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Sammanfattning 
 

Dagens samhälle strävar efter allt fler miljövänliga lösningar på 

energiförsörjning. Alla letar efter nya miljövänliga energikällor, men detta 

arbete går långsamt framåt samtidigt som behovet av energi ständigt ökar. 

Det är därför viktigt att man vidareutvecklar de miljövänliga lösningar som 

redan finns, så att de i så stor grad som möjligt täcker det ständigt ökade 

behovet. 

 

Fjärrvärme är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ som täcker en 

stor del av det behov av värme och varmvatten som finns inom både bostäder 

och industrier. Fjärrvärme har funnits i Sverige sen slutet på fyrtiotalet och har 

sedan dess vuxit, och täcker idag cirka 40 % av värmemarknaden i Sverige. 

 

Vi har i detta projekt studerat de system som idag används för övervakning 

och styrning av fjärrvärmenät. Vi har även satt oss in i hur det stora Absinthe-

projektet ska göra energiproduktionen  mer effektiv. 

 

Vår rapport är en del av forskningsprojektet Absinthe vars grundidé är att med 

hjälp av agentteknologi förbättra kontroll och övervakning av fjärrvärmenät. 

Vi har studerat de möjliga användarna av Absinthe-systemet, och utifrån 

deras behov och Absinthe-projektets grundtankar utvecklat ett 

användargränssnitt. 
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Abstract 
 

Today’s society strives for more environmentally safe solutions for energy 

manufacturing. Everybody is searching for new environmentally safe energy 

sources, but this process is very slow, and the demand for energy is steadily 

increasing. Therefore it is vital to continue the research and development of 

already existing solutions in purpose to cover the growing demands to the 

greatest extent. 

 

District heating is a cost-efficient and environmentally safe alternative that 

covers a large portion of the demand for heat and warm water in residential 

and industrial buildings. District heating has existed in Sweden since the late 

1940’s, and has been growing ever since. Today it covers almost 40 % of the 

heat market in Sweden. 

 

In this project we have studied already existing systems used for monitoring 

and control of district heating systems. We have also got acquainted with how 

the Absinth project in large will make the energy production more efficiant. 

 

Our report is a part of the research project Absinthe, which fundamental idea 

is to improve today’s monitoring and control systems using agent technology. 

We have studied the conceivable users of the Absinthe system, and based on 

their needs and the fundamental ideas behind the Absinthe project, we have 

developed a graphical user interface. 
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Projektbeskrivning av Absintheprojektet 
 

Detta kandidatarbete utgör en del i ett större projekt som leds av Paul 

Davidsson och Fredrik Wernstedt på instutionen för programvaruteknik och 

datavetenskap, IPD, på Blekinge tekniska högskola. Huvudprojektet, som går 

under namnet Absinthe (Agent-based Monitoring and Control of District 

Heating Systems) går ut på att förbättra övervakning och kontroll av 

fjärrvärmesystem, genom att använda agent-teknologi. Genom att öka graden 

av kontroll över ett fjärrvärmesystem kan man bättre förutse 

värmekonsumtionen, och på så sätt minska mängden överflödig energi som 

bara går till spillo. Målet är även att sänka temperaturen på vattnet i systemet, 

för att på så sätt minska slitaget på rör, pumpar och värmeväxlar samt att 

minska energiåtgången för hela systemet. 

 

Vår del i projektet är att kartlägga vilken information som används idag, hur 

den används samt vilken information som kan behövas i framtiden. 

Informationsflödet idag sker till stor del automatiskt, men vissa data hämtas 

fortfarande manuellt, och nästan all insamlad data behandlas manuellt. Vi 

granskar i detta projekt de fjärrvärmeverk som idag är helt eller delvis 

automatiserade. Vi granskar även de datorsystem som används vid insamling 

och presentation av data, hur de är uppbyggda, samt deras design. 
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Metoder 
 

Vi har i detta projekt studerat informationsflödet i fjärrvärmenät. Eftersom 

ingen av oss var särskilt insatta i hur fjärrvärme fungerar, var vi först tvungna 

att läsa in oss på ämnet, för att veta vad det hela handlade om. Vi hade 

såklart en idé om vad det var för något, men det närmaste någon av oss 

kommit fjärrvärme är alla de hål i gator och torg som grävs då fjärrvärmenätet 

ska utvidgas. 

 

Vi har använt oss av ett antal olika etnografiska metoder1 för att samla in den 

information som vi har behövt för att genomföra detta arbete. Vi har i första 

hand använt oss av intervjuer, både formella och informella. Förutom 

intervjuer ”öga mot öga” har vi även genomfört intervjuer per telefon, samt 

haft en del diskussioner över e-post. Vi har även genomfört ett antal 

observationsstudier då vi observerat det dagliga arbetet hos olika personer 

inom fjärrvärmebranschen. Dessa observationer tillsammans med det vi lärt 

oss av intervjuerna gav oss en god inblick i hur dagens fjärrvärmedrift 

fungerar.  

 

Ovanstående metoder har använts för att samla in data som berör 

informationsflödet och övervakningssystemen inom fjärrvärmebranschen. När 

vi tyckte vi hade tillräckligt med data, fortsatte vi med att designa ett förslag till 

ett användargränssnitt, baserat på det insamlade materialet. Under detta 

designarbete har vi använt ett antal olika designmetoder som härstammar 

från MDI-området (MDI står för Människa Dator Interaktion). Vi har bland 

annat grundat den grafiska designen på ett antal olika designmönster, och 

även tagit hänsyn till aspekter som balans och användbarhet. Dessa metoder 

kommer att beskrivas mer noggrant i kapitlet Designförslag av GUI längre 

fram i rapporten.  

                                                
1 Fetterman, 1998 
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Rapportstruktur 
 
I denna rapport tar vi främst upp hur drift och övervakning av Karlshamns 

fjärrvärmenät samt vårt designförslag och våra idéer om användargränssnittet 

för det framtida Absinthe-programmet. Vi kommer först att ge en generell bild 

av fjärrvärme samt en mer specifik beskrivning av Karlshamn Energi AB och 

deras fjärrvärmenät. Vi kommer därefter att beskriva vårt designarbete av 

användargränssnittet i både teori och praktik. Det vill säga en beskrivning av 

de teorier som legat till grund för vårt designförslag och hur vi använt dessa 

praktiskt i vår designlösning. 

 

Kort historik om fjärrvärme 
 

Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan 1948, då det första fjärrvärmenätet 

togs i bruk i Karlstad. Sedan dess har användningen av fjärrvärme ständigt 

ökat, och numera finns fjärrvärmenät i nästan alla större städer. Fjärrvärme 

erbjuder en miljövänlig och för kunden säker form av värmeproduktion, vilket 

är faktorer som eftersträvas i dagens samhälle. 

 

Men vad är då fjärrvärme? Jo, som namnet antyder är det värme som 

produceras centralt, och sedan distribueras ut till kunderna. Värmen kommer 

till konsumenterna med hjälp av vatten som leds genom rör i marken. Vattnet 

värms upp på en central anläggning med avancerade reningsmetoder. Detta 

är en mycket mer miljövänlig metod än att varje hushåll tillverkar sin egen 

värme med hjälp av mindre oljepannor, oftast helt utan någon form av rening. 

 

Fjärrvärme är nuförtiden en mycket vanlig form av uppvärmning, och ca 

hälften av Sveriges alla flerbostadshus värms idag med denna metod. Allt 

som allt är ca 40 % av Sveriges alla lägenheter, villor och industrier 

uppvärmda med fjärrvärme. Nästan allt bränsle (ca fyra femtedelar) som 

används vid uppvärmning av vattnet består av sådant som annars skulle ha 

gått till spillo, till exempel energi som utvinns vid sopförbränning samt 

överskottsenergi vid olika industriella processer. Trä är dock den mest 
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använda bränsleformen, och oftast används sånt som annars skulle ha 

lämnats kvar i skogen vid avverkning, men även spån och sågrester från 

sågverk och möbelfabriker används för att värma vattnet. Inte nog med att 

spillet minimeras på detta sätt, trä är även ett biobränsle som inte bidrar till 

växthuseffekten. 

 

Utvecklingen mot ett mer miljövänligt fjärrvärmesystem har kommit långt. I 

början på 1980-talet stod eldningsolja för ca 90 % av uppvärmningen i de 

svenska fjärrvärmeverken. Idag är den nere i mindre än 10 %, och används 

bara när det är riktigt kallt eller när den ordinarie driften inte fungerar som den 

ska. Detta resulterar inte bara i minskade utsläpp, utan även i ett minskat 

behov av importerad olja. Även inom fjärrvärmebranschen har utsläppen 

minskat, svavelutsläppen till exempel, har minskat med 92 % mellan åren 

1980 och 1999. 

 

För fjärrvärmeverkets kunder är denna värme ren, bekymmersfri och säker. 

Kunden behöver inte ha någon form av panna i anslutning till sitt hus som 

ryker och luktar illa. Kunden behöver inte bekymra sig om dennes panna 

fungerar eller tänka på om bränslet är slut. Eftersom fjärrvärmesystemet 

bygger på väl beprövad och inte speciellt avancerad teknik är driftsäkerheten 

närmare 100 %. Detta är en avgörande faktor till varför allmänheten i allt 

större del väljer att övergå till fjärrvärme. 

 

Det finns även fjärrkyla, som fungerar på samma sätt som fjärrvärme fast tvärt 

om. Vattnet i rörsystemen håller då en temperatur på ca 6°c. På grund av det 

Svenska klimatet är behovet att kyla ner utrymmen inte är lika stort som det 

att värma upp dom. Därför är inte denna version av fjärrproducerad 

temperaturreglering inte lika utbyggd. 

 

Fjärrvärmeföreningen 

Fjärrvärmeföreningen är en förening där landets alla fjärrvärmeverk 

samarbetar, och fungerar lite som ett expertråd. Dit kan man komma med 

frågor och problem, och hoppas på att någon har varit med om något liknande 
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problem på ett annat verk någon annanstans i Sverige. Eftersom två olika 

fjärrvärmeverk ytterst sällan konkurrerar med varandra, på grund av dess 

geografiska läge, samt de slutna rörsystemen som distribuerar värmen, kan 

denna typ av samarbete ske, utan att de olika verken riskerar att avslöja 

hemligheter för en rivaliserande konkurrent. 

 

Fjärrvärmeföreningen har under årens lopp producerat och samlat på sig ett 

stort antal dokument i vilka man kan läsa sig till precis allt som rör fjärrvärme. 

Här står allt man behöver veta för att starta och driva ett fjärrvärmeverk, allt 

från hur man svetsar ihop rör, till hur man avgör vilket pris/KWh eller hur 

mycket lön kontorsarbetarna ska ha. 

 

Karlshamn Energi AB 
 

För att få en bättre inblick i hur fjärrvärme fungerar bestämde vi oss för att ta 

kontakt med Karlshamn Energi AB (förkortas hädanefter KEAB) för att börja 

våra etnografiska studier där eftersom KEAB redan var delaktiga i Absinte-

projektet. I Absinthe-projektet medverkar även Cetetherm, vilket är ett företag 

som tillverkar bland annat värmeväxlare. Meningen var att vi med Cetetherms 

hjälp skulle kunna få kontakt med och besöka även andra fjärrvärmeverk. 

Efterhand visade det sig att vi inte kunde besöka några andra verk så vi fick 

bygga våra studier enbart på KEAB och nedan följer en beskrivning på den 

fysiska uppbyggnaden av deras fjärrvärmenät samt dess övervakning. 

 

Övervakningen av fjärrvärmesystemet på KEAB sker på två sätt. Det första är 

genom övervakningssystemet FactoryLink 7.0. Detta är kopplat till de större 

enheterna/stationerna i systemet. Det görs även manuella kontroller av 

samtliga stationer i nätet och dessa kontroller görs med ett rullande 

veckoschema. Mörrums pappersbruk är en av de stora enheterna som är 

kopplat till FactoryLink, och det är därifrån Karlshamn får den mesta värmen. 

Under sin produktion av pappersmassa får Mörrums bruk väldigt mycket 

överskottsenergi. Denna överskottsenergi har tidigare bara gått rakt upp 

genom skorstenen eller spolats ut i havet och försvunnit. Numera lagras den i 
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form av ca 120ºc varmt vatten i den ackumulator som KEAB och bruket 

tillsammans byggt i anslutning till pappersmassaproduktionen. En 

ackumulator är en isolerad vattentank i vilken vatten lagras för senare bruk. 

 

Att få sin energi på detta sätt är mycket miljövänligt, eftersom det är ren ånga. 

Det är billigt, det är en restprodukt från pappersbrukets produktion. Det är 

också ganska ovanligt att få värmen på detta sätt. KEAB betalar per MWh 

(Megawattimme) men har en leveransgaranti på 20 MW/h. Detta kontrolleras 

med dubbla system. Bruket har en mätare som kollar hur mycket de levererar 

till KEAB, och KEAB i sin tur har en mätare som kollar hur mycket de får från 

pappersbruket. Anledningen till att det är dubbla system är att om något av de 

går ner så kan de kolla med det andra systemet hur mycket energi som 

levererats. En annan fördel som tillkommer är att ingen av parterna kan bluffa 

genom att säga att de levererat eller fått en annan mängd energi än den 

verkliga. För att lättare få en överblick av KEABs fjärrvärmenät, följer nu en 

beskrivning av de större anläggningarna i nätet.  

 

Mörrums pappersbruk 

Som vi sagt tidigare får KEAB sin energi från Mörrums pappersbruk 

produktion och all denna överskottsenergi sparas i en ackumulator. Denna 

enhet kan idag bara övervakas från kontoret till skillnad från vissa andra där 

man också kan starta och stoppa t ex pumpar och olika sorters pannor. Det 

som man ser på övervakningsbilden från kontoret är hur mycket som finns i 

själva ackumulatorn i MWh, värmen och trycket på vattnet som går ut i nätet. 

Man ser även värmen på returvattnet. Innan returvattnet kommer fram till 

ångturbinen för uppvärmning, och sen vidare till ackumulatorn, går det igenom 

en enhet som heter Scrubber, där det utvinns en del energi också. 

 

Scrubbern är egentligen en rökgaskondensor och fungerar precis som en 

värmeväxlare där Mörrums bruk står för primärsidan och KEAB för 

sekundärsidan. Primärsidan av en värmeväxlare är den sidan genom vilken 

värme anländer, sekundärsidan är den sida där det vatten som ska värmas 

passerar igenom. För att KEAB ska tjäna så mycket som möjligt på processen 
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bör vattnet som går genom scrubbern hålla så låg temperatur som möjligt. 

Returvattnet är ca 50ºc när det når bruket, och i scrubbern värms det till ca 

65ºc för att sedan gå vidare till ångturbinen för ytterligare uppvärmning. 

Vattnet som Mörrums bruk pumpar in i scrubbern håller en högre men 

konstant temperatur än returvattnet. Ju lägre temperatur KEAB kan få på sitt 

returvatten, desto större blir då ΔT (delta T), vilket innebär att mer energi dras 

från primärsidan till sekundärsidan. ΔT är en parameter som anger 

temperaturskillnaden mellan det vatten som Mörrums bruk pumpar genom 

scrubbern och returvattnet i fjärrvärmesystemet. Ju större ΔT är, desto större 

blir energiutbytet mellan KEAB och Mörrums bruk. En annan anledning till att 

KEAB är måna om att hålla en låg returvattentemperatur är att den energi 

som finns kvar i returvattnet inte förbrukats, och därför gått till spillo. 

 

Stilleryd 

Hetvattencentralen i Stilleryd är den största av hjälpenheterna som finns i 

nätet. Här finns det en stor oljepanna som eldas med tjockolja, en typ av 

eldningsolja som är väldigt trögflytande vid rumstemperatur. Denna panna är 

en hjälpande hand för att behålla rätt temperatur på vattnet. Pannan eldas 

med eldningsolja 5 som först efter 40ºc blir flytande. Så för att kunna elda 

med denna olja krävs det att den är förvärmd. I den stora tank som rymmer 

750 m³ hålls oljan värmd till 60ºc. När den sen tappas ur tanken för att eldas 

värms den ännu en gång till 90ºc innan den kommer till pannan för eldning. 

Här finns också en pump som hjälper till att hålla rätt tryck i systemet. 

 

Servern för FactoryLink står i kontrollrummet på Stilleryds hetvattencentral, så 

även här kan man övervaka systemet. Men från FactoryLink är det bara 

övervakning av hetvattencentralen. Det är i Stilleryd som KEAB färgar sitt 

fjärrvärmevatten. Vattnet färgas gröngult och vid belysning av UV lyser det 

ännu starkare, vilket gör det lättare att hitta läckage. Från Stilleryd delar 

sedan nätet upp sig i två stammar. Den ena går in mot Karlshamns centrum 

och vidare till Asarum. Den andra ledningen går först till det stora växthuset i 

Forsbacka och sedan vidare till Mörrum. 
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Mörrums panncentral 

Innan själva Mörrums tätort ligger en station som heter Mörrums panncentral. 

Här finns det en hjälpande oljepanna som går igång när temperaturen till 

Mörrum blir för låg. Det finns även en deponigaspanna som alltid är igång och 

stödvärmer vattnet i systemet. Med olika sensorer och mätare känner den av 

hur den ska elda. Är det för lite metangashalt i gasen så drar den ner på 

eldandet och likaså om det inte behövs någon värme. Även här finns det en 

pump som hjälper till att behålla trycket och distribuera vattnet till Mörrums 

tätort. Gasen som används här får Karlshamn från den närliggande soptippen. 

Där har de ett antal brunnar som lagrar gasen och dessa kollas en gång i 

veckan för att se om dem innehåller tillräckligt med metan för att det ska vara 

värt att elda. 

 

Vägga 

Det finns också ett antal olika understationer i fjärrvärmenätet som inte finns 

med i FactoryLink. Dessa besöks manuellt med ett rullande schema. På 

onsdagar besöks alla 12 stationerna. I dessa 12 ingår även vissa som 

bevakas av FactoryLink. Måndag och fredag besöks sju stycken och slutligen 

på tisdagar och torsdagar besöks fem. Vi har varit med på en av 

måndagsrundorna som Kjell, driftstekniker på KEAB, gör. Vi började på en 

enhet som heter Vägga. Där kollas temperaturer och tryck upp, för att sedan 

skrivas in i en pärm. När vi var där kollade Kjell vattennivån i en tank samt 

efter läckage eftersom de haft problem med det under en period. I Vägga 

finns också en värmeväxlare som fördelar ut varmvattnet till bostadsområdet 

Vägga. Här, precis som på alla andra enheter, finns det extra hjälppanna. På 

denna enhet är den en panna som drivs av el. Det finns också en värmepump 

men den har varit avstängd i flera år och kommer så att vara även i framtiden. 

 

Lasarettet 

Nästa anhalt var vid Lasarettet, som även omnämns som Samariten. Denna 

anläggning fungerar som en reservanläggning med tre oljepannor och två 

elpannor. Även här kollar Kjell av temperatur och tryck för att sedan snabbt 
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kolla över olika värden på elpannorna så inget konstigt hänt. De tre oljepannor 

som är reserver är en aning nertrimmade och kan producera strax under 10 

MWh. Detta på grund av att KEAB slipper den tillsynsplikt som tillkommer om 

pannorna går över en viss effekt. Det ingår även inre tillsyn i denna plikt och 

eftersom dessa pannor bara används 5-10 gånger per år är det en omständig 

och dyr process som KEAB slipper. Så först om Mörrums bruk inte kan 

leverera någon värme så startas denna anläggning. För utan värmen från 

bruket orkar inte oljepannan i Stilleryd att värma för hela nätet. Dessa pannor 

är gjorda för tjockolja men eldas med tunnolja för att KEAB ska slippa hålla 

olja uppvärmd. Så med tunnolja kan man starta pannorna direkt. De båda 

elpannorna som finns på lasarettet används väldigt sällan. Dels är de inte 

effektiva och sen är det dyrt med el. Fram till slutet av 80 talet kunde 

värmeverk köpa överskottsel från elbolag billigt. Det var nämligen 

skattebefriat mellan vissa timmar. Men nu är det inte längre skattebefriat och 

betydligt dyrare så Karlshamn tjänar inte på att använda dessa elpannor. 

 

Mindre anläggningar utanför fjärrvärmenätet 

Under ronden besöks också mindre anläggningar som inte är kopplade till 

fjärrvärmenätet. En sån anläggning är ett ålderdomshem i Mörrum. Där har 

KEAB en liten oljepanna som värmer upp hela den byggnaden. Här ska också 

olika värden kollas upp och skrivas ner så man kan kolla historik över pannan. 

Vissa av alla mätare som Kjell kollar på här är väldigt bra med många 

funktioner. De är också programmerbara så man kan ställa in dem för att visa 

exakt vilka värden man vill eller kombinera olika värden och så vidare. Vi 

stannade också i ett litet område med radhus där KEAB står för 

uppvärmningen. Detta område värms med en pelletspanna. Pellets är en form 

av bränsle, bestående av sammanpressat träflis och sågspån. Pannan matas 

med automatik och brinner hela tiden. Från början hade de lite problem med 

att den inte eldade ordentligt men nu när de satt i en större fläkt får härden 

mer syre, och förbränner pelletsen bättre. Kjell kollar ändå hur askan ser ut, 

för att vara säker på att pannan bränner som den ska. Han kollar även 

temperatur och mängden i pelletsbehållaren allt för att se att pannan fungerar 

som den ska. 
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Personal på KEAB fjärrvärme 

Antalet personer som arbetar med fjärrvärme inom KEAB varierar något, men 

utslaget på ett år blir det ca 14-16 personer. På fjärrvärmeavdelningen finns 

det idag fyra (mer exakt 3,8) fasta tjänster. Förutom chefen finns det en 

driftsingenjör, en värmeingenjör samt en värmetekniker. Resterande tjänster 

köps in från bland annat andra avdelningar inom KEAB, men även från 

utomstående företag, till exempel då nya rör ska grävas ner. För bara drift och 

underhåll av fjärrvärmenätet behövs det 7-8 personer. Förutom de fyra fast 

anställda behövs även en servicepersonal på 3-4 inhyrda tjänster2.  

 

Information från FactoryLink 
 

I KEABs nät finns två klienter och en server med FactoryLink. Servern står, 

som tidigare nämnt, på Hetvattencentralen i Stilleryd och klienterna finns på 

kontoret i Karlshamn och på Mörrums panncentral. Kommunikationen här 

emellan sker med koppartråd. På grund av att denna tråd inte kan överföra så 

mycket data har man valt att lägga alla bilder lokalt på klienterna så det bara 

är de olika mätvärdena som uppdateras. På KEAB har man valt att uppdatera 

mätvärdena var 20:de sekund, då detta intervall anses vara tillräckligt för 

övervakning av systemet, men intervallet går att ändra om det skulle visa sig 

att det behövs. En nackdel med att bilderna ligger lokalt är att om förändringar 

sker i fjärrvärmenätets fysiska struktur, måste bilderna uppdateras manuellt 

på varje klient. Detta sker dock såpass sällan att det inte utgör något problem. 

 

FactoryLink tar, via sensorer i nätet, in en mängd information. Det är inte all 

information som visas på skärmen på de olika klienterna men den skrivs ut på 

de olika rapporterna som programmet genererar3. Det som man direkt ser på 

skärmen är temperatur i framledningsvattnet och i returledningsvattnet, 

utgående effekt från varje station och tryck i nätet på olika ställen. Alla 

sensorer är kopplade till en PLC som i sin tur har kontakt med FactoryLink. 

 

                                                
2 Intervju med Conny Bengtsson, driftsingenjör på KEAB 
3 Se bilaga 2 för detaljer 
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En PLC är en programmerbar enhet som hanterar olika typer av data. De 

programmeras med ett antal villkor, och styr sedan en process med vad som 

kan liknas vid ett antal nästlade If-satser. De PLC’s som används på KEAB 

samlar in analog mätdata från olika sensorer och mätare runt om i nätet, och 

omvandlar dessa till digital form. När dessa mätdata väl är i digital form 

skickas den sen vidare till en annan PLC där den åter omvandlas till analog 

form för granskning.  

Anledningen till man först omvandlar mätdatan till digital form, och sedan 

tillbaka igen, är att tekniken i systemet är olika gammal. När de första delarna 

av övervakningssystemet byggdes gjordes alla mätningar, och all 

representation av mätningarna, i analog form. Med införandet av den nya, 

digitala tekniken, som till exempel PC-klienter vid arbetsstationerna, var man 

antingen tvungen att byta ut alla de analoga givarna runt om i hela nätet, eller 

hitta på ett sätt för att ta hantera mätdatan. Svaret blev att låta en PLC 

”översätta” den analoga signalen till digital, för att sedan skicka den vidare i 

nätet. På de ställen där mätdatan tas emot av en dator, kan den digitala 

signalen behandlas som den är, men på de stationer där mätdatan ska 

redovisas på paneler får ytterligare en PLC översätta signalen tillbaka till 

analog form. Inbördes kommunicerar de olika PLC’erna via koppartråd som 

ägs av KEAB. Dessa kablar används inte till något annat än att skicka data 

mellan de olika PLC’erna i nätet. Eftersom mängden data som skickas inte är 

särskilt stor är en övergång till fiberkabel inte nödvändig för tillfället. 

 

Om något av de villkor som är inprogrammerade inte uppfylls skickas ett larm 

till FactoryLink. Dessa larm delas in i två kategorier, A- och B-larm. En larm 

meny blinkar rött och användaren, som i detta fall är Conny, måste klicka sig 

in och kontrollera vad det är för sorts larm. Är det B-larm kan dessa kvitteras 

bort för det är inte nått kritiskt som hänt, det påverkar inte driften. Kommer 

samma B-larm upp kontinuerligt måste det givetvis kollas upp. Är det däremot 

ett A-larm måste man ut på plats för att kontrollera och kvittera bort. Ett A-

larm påverkar driften på något sätt, till exempel en pump eller en värmepanna 

som stannat. Dessa larm skickas först till brandkåren som i sin tur ringer ett 

speciellt nummer till KEAB och datorn som svarar där skickar i sin tur vidare 

larmet till den person som har jouren. 
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Tidigare system 
 

Innan KEAB började använda sig av FactoryLink var styrningen och 

övervakningen av fjärrvärmesystemet inte centraliserat. Informationen från 

sensorer och mätare samlades upp i respektive station där informationen 

redovisades på stora kontrollpaneler. Styrningen av systemet sköttes också 

från samma kontrollpaneler, men redan då var mycket automatiserat. 

 

Styrning av fjärrvärmenätet 
 

Fjärrvärmenätet är idag stort sett självgående, men ibland behöver 

driftsingenjören göra mindre ändringar för att trimma in nätet för optimal drift. 

Den faktor som påverkar driften är differenstrycket, utetemperaturen och 

vattentemperaturen. Vattentemperaturen står i direkt förhållande till 

utetemperaturen, och följer en kurva som tagits fram baserad på empiriska 

studier av framlednings- och returvattentemperaturer. 

 

Processen att få rätt vattentemperatur är helt automatisk, och sker genom att 

blanda varmvatten från ackumulatorn och kallt returvatten. Systemet hämtar 

information från olika temperaturmätare i nätet, en direkt efter avtappningen 

från ackumulatorn och en som mäter temperaturen på det färdigblandade 

vattnet. Baserat på detta vet systemet sen hur mycket kallvatten det ska 

släppa genom. 

 

Differenstrycket är den faktor som oftast påverkas manuellt. Differenstrycket 

är alltså den tryckskillnad som finns mellan framledningsvattnet och 

returvattnet. Tryckmätningen på framledningsvattnet sker vid utmatningen 

från Stilleryd, och tryckmätningen av returvattnet sker ute vid kunden, oftast 

vid det ställe som ligger sämst till vad avser typografi och avstånd från 

utmatningscentralen. Vanligtvis ligger differenstrycket på ca 1 bar under 

sommaren och ca 1,5 bar under vintern, eftersom förbrukningen är högre på 

vintern. Under normal drift regleras trycket genom att köra pumparna med 

olika effekt. Är differenstrycket för högt passerar vattnet för fort genom 



 17 

primärsidan på värmeväxlarna ute i undercentralerna. Detta medför att 

värmeenergin i fjärrvärmevattnet inte tas upp av bruksvattnet i den grad det 

borde, vilket i sin tur medför att värme går till spillo. 

 

En annan nackdel med för högt differenstryck är att pumparna som 

upprätthåller trycket i fjärrvärmenätet jobbar mer än vad de behöver, vilket 

leder till både slitage på pumparna samt bortkastad energi för att driva dom. 

Det går även att ställa trycket genom att manuellt öppna eller stänga ventiler, 

men detta är inget som görs om driften fungerar som det ska. De få gånger 

som ventiler ställs manuellt är då nätet trimmas in för att man ska uppnå 

optimal drift. Trycket i framledningsrören är ca 10 bar vid utmatning från 

Stilleryd. Anledningen till att man inte håller ett högre tryck är att det då väser i 

rören hos konsumenterna, och ställer på så sätt till obehag. Slitaget på 

rörledningarna ökar även vid högre tryck, så därför har man på empirisk väg 

kommit fram till att ett tryck på ca 10 bar är det mest optimala.  

 

På vissa av enheterna i KEABs nät går det att göra mindre ändringar vad 

gäller temperatur och tryck direkt från en FactoryLink-klient. Detta görs dock 

väldigt sällan, därför att systemet arbetar automatiskt. Men hur är du 

FactoryLink uppbyggt? 

 

Design av FactoryLink 7.0 
 

FactoryLink är ett Windowsbaserat program för insamling och presentation av 

mätdata. Programmet förser en processövervakare med kontinuerligt 

uppdaterad information som inhämtas från olika typer av sensorer och mätare 

placerade på olika ställen i den process som övervakas. I vårt fall är det 

huvudsakligen temperaturer och tryck som mäts och sammanställs med hjälp 

av FactoryLink. Programmet är extremt flexibelt, och skräddarsys åt det 

företag som köper det. Detta gör det svårt för oss att gå djupare in på 

designen för programmet, eftersom det skiftar markant mellan användare. 

Vad vi dock kan göra är att beskriva programmets generella uppbyggnad. 

Programmet är baserat på ett objektorienterat programspråk vilket gör det lätt 
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att konfigurera och lätt att underhålla. Den inhämtade mätdatan kan sparas i 

valfritt format på den databas som medföljer programmet. På så sätt kan 

värdena användas för att bygga upp de olika applikationerna i FactoryLink. 

Detta medför att det är lätt att få applikationerna precis som man vill ha dom. 

Uppdatering av värdena görs antingen automatiskt av systemet var 20:e 

sekund, eller genom att användaren väljer att uppdatera dom manuellt. Den 

manuella uppdateringen görs genom att antingen trycka på F5 på 

tangentbordet, eller genom att välja samma bild igen i menyn. Eftersom 

FactoryLink är ett generellt program som är gjort för att uppfylla många olika 

användares krav, är denna funktion nödvändig. I just detta fall är den 

automatiska uppdateringen fullt tillräcklig, och de som använder sig av 

FactoryLink på KEAB använder aldrig den manuella uppdateringen. 

 

FactoryLink är byggt i tre olika lager, presentationslager, 

databehandlingslager och datalagringslager. Det är samtidigt gjort som en 

klient-server applikation, där servern står för databehandling och lagring, och 

klienten för övervakning. Att presentationslagret är skilt från databehandling 

och lagring underlättar då programmet ska skräddarsys för ett visst bestämt 

företag. Då är det i princip bara presentationslagret som förändras, medan 

resterande delar av programmet förblir oförändrade. Detta medför att 

programstabiliteten inte försämras bara för att presentationslagret byter 

skepnad. En annan fördel med denna lösning är att lagrings- och 

databehandlingslagret alltid är samma, och därför reduceras 

utvecklingskostnaden. 

 

Eftersom programmet bygger på ett välkänt och vida accepterat grafiskt 

gränssnitt, är upplärningstiden för användarna reducerad. Användaren har 

även möjlighet att göra förändringar i programkonfigurationen under tiden 

programmet är i drift, och på så vis minimeras den tid som programmet är 

”off-line”. 
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Connys åsikter om designen 

Under ett av våra möten frågade vi ut Conny om vad han som användare 

tyckte om designen. Hans första reaktion och svar var att det var bra. Han 

tyckte att han såg vad han ville se på de vyer som visas. När han började 

tänka efter lite kom det även fram några nackdelar så som han såg det. Det 

menysystem som är kopplat till varje bild, där man kan välja översikt, historik 

och olika kurvor med mera, är omständigt uppbyggt. Man måste klicka sig 

fram för varje val och detta tycker han är lite onödigt mycket klickande. Han 

jämförde med startmenyn i Windows, där man bara för muspekaren över ett 

val och dess undermeny kommer fram automatiskt. Undertiden som Conny 

visar vad han menar klickar han in på en som heter Trender och kommer 

genast på nått som han också tycker är dåligt. Dessa trender eller kurvor visar 

till exempel hur många MW Mörrums Bruk producerat under en viss 

tidsperiod. Det finns ett visst antal olika trender som det går att välja emellan 

men som användare kan man inte skapa egna vilket Conny vid några tillfällen 

velat göra. Men detta kan man inte göra på KEAB utan det får de beställa från 

leverantören. Det är ju både dyrt och omständigt att behöva beställa från 

leverantör om man vill ändra på någon kurva eller lägga till en ny. 

 

Hur bör då ett system som bygger på grundtankarna i Absinthe-projektet se 

ut, rent designmässigt? Ett nytt system ska ju dels täcka användarnas behov, 

men även innehålla det nya tankesätt som Absinthe bygger på. För att lättare 

förstå hur ett sådant system bör se ut, ska vi i nästa kapitel beskriva hur ett 

möjligt datorsystem baserat på agentteknologi är uppbyggt. 
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Agentsystemets uppbyggnad 
 

Grundidén bakom Absinte-projektet bygger på att med hjälp av agentteknolog 

optimera idag existerande fjärrvärmenät. En agent kan liknas vid en mjukvara 

som arbetar autonomt inom ett komplext datorsystem. Den samlar in och 

behandlar data, vilken den sen använder för att ta olika typer av beslut. 

Men vilken information behöver då de olika agenterna ha, i det här systemet, 

för att idén ska fungera? 

Tre agenttyper 

Absinthe bygger på tre olika typer av agenter. En typ av agent sitter ute hos 

slutkunden och dels övervakar kundens värmekonsumtion och dels gör 

prognoser på hur mycket värme kunden kommer att behöva den närmaste 

tiden. Dessa prognoser baseras på kundens tidigare konsumtion, samt yttre 

parametrar så som utetemperatur och vilken tid på dygnet det är. 

 

Nästa typ av agent är den så kallade Klusteragenten (Cluster eng. = klunga, 

klase). Den sitter vid den sista förgreningen på fjärrvärmeledningen innan den 

når slutkunden. En klusteragent håller reda på den totala värmekonsumtionen 

i de hushåll som tillhör den specifika klustern. Klusteragenten vet även om de 

olika hushållens individuella prioritet. En byggnad kan ha högre prioritet än en 

annan. För att dra tanken till sin spets kan man tänka att en av byggnaderna i 

klustern är ett sjukhus och en är ett parkeringshus. Då har sjukhuset högre 

prioritet än parkeringshuset. Då agenterna ute hos kunden skickar sin 

prognos till klusteragenten avgör denna sen om det finns tillräckligt med 

energi i nätet för att täcka allas behov. Om det inte finns tillräckligt med energi 

kommer klusteragenten att tala om detta för kundagenterna, som i sin tur 

begränsar flödet genom de värmeväxlare med lägst prioritet. 

 

Mängden energi i nätet får klusteragenten reda på från en produktionsagent. 

Denna agent håller reda på hur mycket energi som finns i nätet för tillfället 

samt hur mycket som är möjligt att tillverka. Produktionsagenten 

sammanställer prognosrapporterna från de olika klusteragenterna i nätet, och 

styr produktionen efter dessa resultat. 
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Prognoser förbättrar driftoptimeringen 

Vår undersökning av idag existerande fjärrvärmesystem har visat att det inte 

görs några prognoser om framtiden för tillfället. Idag bestäms 

framledningstemperaturen, det vill säga energimängden i nätet, baserat på 

utetemperaturen. 

 

Hur skulle då en implementation av ett agentsystem påverka driften? Tanken 

är ju att fjärrvärmesystemet ska bli mer energisnålt. Konsumtionen kommer ju 

inte att minska, men om man eliminerar nästan all spillvärme kommer 

produktionen att minskas. Vi har tagit reda på under våra etnografiska studier 

på KEAB att energimängden i fjärrvärmenätet styrs av två parametrar, 

nämligen framledningstemperaturen och differenstrycket. Det är alltså dessa 

två faktorer som produktionsagenten har att jobba med, för att fysiskt påverka 

energimängden i nätet. 

 

Vad produktionsagenten måste göra är att samla in prognoserna från alla 

klusteragenter, och utifrån dessa avgöra om vattentemperaturen eller trycket 

ska höjas eller sänkas. Om en höjning av temperaturen ska genomföras 

måste denna, på grund av trögheten i nätet, göras i så pass god tid att 

värmen är ute hos konsumenterna när den behövs. Tiden det tar för värmen 

att gå från producenten till konsumenten är olika i olika nät, och beror på det 

Fig. 1 Systematisk bild av agent-hierarkin 
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geografiska avståndet. I det nät vi studerat tar det ca två timmar för värmen 

att nå ut till alla kunder. 

 

Eftersom fjärrvärmenätet både förser kunderna med radiatorvärme och värme 

till tappvatten så svänger kurvan för energikonsumtionen väldigt kraftigt. 

Mängden energi som går åt till uppvärmning av byggnaderna är relativt 

konstant, och därför relativt lätt att förutsäga. Värre är det med 

tappvattenkonsumtionen, då denna varierar betydligt beroende på vilken tid 

på dygnet det är. Eftersom de flesta duschar på morgonen är konsumtionen 

som högst då, men det är även en topp runt 19-tiden. 

 
Fig. 2 Simulerad tappvarmvattenförbrukning i en villa och i ett bostadshus 

med 20 respektive 100 lägenheter.4 

 

Som man kan se på bilderna ovan är varmtappvattnets förbrukning ganska så 

”explosiv”. Det är svårt att avgöra exakt när och hur mycket varmvatten som 

kommer att förbrukas En viss trend kan dock utläsas om man studerar 

förbrukningen under en längre tid, och tar hänsyn till vilken tid på dygnet det 

är. 

 

För att hantera problemet med varmtappvattenförbrukningens ”explosiva” 

natur låter man slutkundsagenten lära sig förbrukningsmönstret för den 

enskilda kunden. Detta inlärda förbrukningsmönster blir ingen exakt bild av 

kundens förbrukning, men det ger en relativt rättvis bild om man jämför 

kurvorna för en längre period. På så sätt ser man ungefär var topparna ligger 

                                                
4 Bild hämtad från Wollerstrand, LTH 1999 
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och kan då förbereda nätet för det. Detta resulterar då i att man inte behöver 

ha nätet laddad med värme för tappvattentoppar under de perioder då det, 

enligt prognoserna, är minst troligt att det förekommer. 

 

Eftersom fjärrvärmenäten idag i princip sköter sig själva, kommer de små 

ändringar som idag görs manuellt, enkelt kunna skötas av agenterna. 

Driftoptimeringen kommer att förbättras eftersom mängden indata ökas. 

Vilken information? 

Men vad är det då för information som agenterna ute i nätet använder sig av? 

Kundagenten använder sig av en flödesmätare, klocka och en termometer för 

att samla in de data den behöver. Agenten måste ha varit i drift ett tag för att 

kunna ge någon prognos, och ju längre tid en agent har varit aktiv, desto 

säkrare blir prognosen. Agenten samkör sedan alla mätdata och skapar på så 

sätt en bild av förbrukningen baserat på tid och temperatur. 

 

Kund ID: KHMN2967.3 Datum 2002-04-16 

Tid Temp Tapp Rad. Tid Temp Tapp Rad. 

01 5 0,0 0,5 13 11 0,11 0,5 

02 3 0,0 0,5 14 11 0,07 0,5 

03 4 0,0 0,5 15 10 0,08 0,5 

04 4 0,0 0,5 16 9 0,06 0,5 

05 3 0,0 0,5 17 9 0,12 0,5 

06 3 0,21 0,5 18 9 0,23 0,5 

07 3 0,45 0,5 19 9 0,21 0,5 

08 3 0,19 0,5 20 8 0,22 0,5 

09 5 0,17 0,5 21 7 0,04 0,5 

10 7 0,25 0,5 22 7 0,02 0,5 

11 8 0,10 0,5 23 6 0,1 0,5 

12 10 0,09 0,5 00 6 0,0 0,5 

        
Fig. 3 Ett exempel på data insamlat av en kundagent. 
Värden i Celsius samt Liter/sekund. Flödet för radiatorvatten varierar 
en del men ligger omkring en halv liter/sekund beräknat på en 100 kW 
värmeväxlare 
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Efter att samlat på sig data av denna typ under en period, kan agenten 

framställa ett medeltal för förbrukningen för en viss kund vid en viss bestämd 

tidpunkt på dygnet. Agenten räknar sedan om den förväntade förbrukningen 

från liter/sekund till kWh, och meddelar klusteragenten detta i form av ett 

meddelande av typ ”Om fyra timmar vill jag ha X kWh”.Vad klusteragenten 

sedan gör, är att sammanställa alla önskemål från de kundagenter som utgör 

klustret, och skickar det vidare till produktionsagenten i ett liknande 

meddelande. 

 

Klusterprioritet 

Precis som att kunderna har olika prioritet inom ett kluster, har även hela 

klustrar högre eller lägre prioritet, baserat på vilka byggnader som ingår. Det 

är produktionsagenten som vet vilken prioritet klustrarna har, och avgör hur 

mycket energi varje får. Klusteragenten vet varken sin egen eller någon 

annan klusters prioritet, då detta på inget sätt är nödvändigt för att systemet 

ska fungera. För att exemplifiera detta kan man tänka att produktionen av en 

eller annan anledning inte fungerar som den ska, och alla kunderna kan inte 

få den mängd de önskar. Då måste produktionsagenten börja prioritera vilka 

klustrar som ska få så mycket energi de önskar. I ett fall som det här är 

klustret som innefattar sjukhuset högprioriterat, medan klustrar i 

bostadsområden har lägre prioritet, och kommer då inte att få den mängd de 

önskar. Om en klusteragent inte får den energimängd som den bad om, utan 

istället får mindre, får den dela upp denna mindre mängd inom de 

underliggande kunderna enligt den interna prioriteringen. 

 

Detta tänkta system skulle kunna fungera tillsammans med idag existerande 

övervakning och styrningssystem. Det skulle i så fall resultera i att det system 

som redan finns bara kommer att användas för övervakning. Detta skulle vara 

lite onödigt eftersom det tilltänkta systemet också har kapacitet att övervaka. 

För att detta system ska kunna ersätta något annat måste det förses med ett 

gränssnitt för övervakning och presentation av mätdata. Det är detta 

användargränssnitt som vi har tänkt ta fram ett designförslag på. 



 25 

 

Designförslag av GUI 
 

Under den tid som det har tagit för oss att studera hur personalen på KEAB 

jobbar med övervakningen och styrningen av fjärrvärmenätet har vi kommit i 

kontakt med programmet FactoryLink. Så med utseendet och funktionerna i 

detta program och med kunskaperna om hur det tilltänkta agentsystemet ska 

fungera har vi jobbat med ett förslag till hur det grafiska användargränssnittet 

skulle kunna se ut i Absinthe programmet. 

 

Vi har använt oss av ett antal olika tekniker som vi lärt oss under vår tid på 

MDA-programmet då vi utvecklat detta användargränssnitt. Det största målet 

med designen var att få en hög grad av användbarhet i gränssnittet. För att 

uppnå detta har vi få en bättre uppfattning om hur detta skulle göras, har vi 

studerat forskningsområdet MDI lite närmre. 

 

HCI / MDI 

HCI (Human Computer Interaction), eller MDI (Människa Dator Interaktion) 

som den svenska översättningen är, är ett relativt nytt område inom 

applikationsdesign. Människor har ju interagerat med datorer så länge de 

funnits, men det är nu först på senare tid som man har satt människan, eller 

användaren, i centrum då man utvecklar nya program. Förr i tiden var det mer 

rent tekniska lösningar som stod i centrum för utvecklingen, men i och med att 

datorer numera används inom alla yrkesområden, har det blivit viktigt att alla 

ska kunna använda dom, oavsett hur stor datorvana användaren har. 

 

Det är just denna användbarhet (eng. Usability) som är en av stöttepelarna 

inom MDI. Användbarhet är väldigt svårt att mäta, många försök har gjorts, 

och det finns även ett antal olika modeller för hur man ska mäta den. Lite kort 

förklarat kan man säga att användbarheten av en produkt är hur pass enkel 

den är att lära sig, och hur enkel den är att använda. 
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Det är dock inte bara inom datorvärlden som användbarhet vägt in alltmer i 

design. Även inom andra, inte nödvändigtvis teknologiska, områden strävas 

det nu mer och mer efter en högre grad av användbarhet. Ta en vattenkran till 

exempel. En kran av äldre modell består av två olika vred, ett för varmt och ett 

för kallt vatten. Detta får som resultat att det är relativt svårt att hitta den 

önskade temperaturen, och en förändring av vattentemperaturen blir ofta 

antingen för stor eller för liten. Nyare kranar består av endast ett vred som 

blandar varmt och kallt vatten, vilket gör det mycket lättare att hitta den 

eftersökta temperaturen. Den nya kranen har alltså en högre grad av 

användbarhet5. 

 

Vad är MDI? 

Precis som med agenter finns det väldigt många olika definitioner av MDI. 

Många definitioner är kryptiska, men efter lite letande hittade vi en som vi 

finner både lättförståelig och förklarande: 

 

Människa-dator interaktion är ett forskningsområde som syftar till att 

framställa programvara med en hög acceptans hos användaren6. 

 

I grund och botten går det ut på att man utvecklar program och applikationer 

utifrån användaren och den arbetsuppgift som ska utföras. På så vis får 

användaren ett bra verktyg som hjälp för att lösa sina arbetsuppgifter. Det 

finns en risk med att endast utgå från användaren då man utvecklar ett nytt 

program. En programvara som utvecklas endast baserad på användaren, och 

inte utifrån den uppgift som ska lösas, kan bli för generellt för att vara effektiv. 

För att koppla det till verkligheten kan man tänka sig ett exempel med en 

hammare. Hur beskriver man en typisk hammaranvändare? En hammare är 

bara ett verktyg, och personen som använder den rubricerar sig inte som 

”hammaranvändare” utan som till exempel snickare eller silversmed. Det blir 

då uppenbart att verktyget måste utformas annorlunda till de olika 

användarna, trots att det bygger på samma princip. Det är svårt att designa 

                                                
5 Löwgren 1998, s.15 
6 Lars Oestreicher 1994, se referens till websida 
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en hammare om man inte vet till vilken uppgift den ska användas till. Man bör 

därför inte se datoranvändare som en generell grupp, utan istället se på den 

uppgift som användaren ska lösa, med datorn som verktyg. 

 

Ett av kraven vi hade på det användargränssnitt vi skulle designa var att det 

skulle ha en hög grad av användbarhet. Förutsättningen för att detta ska 

lyckas är att man dels måste identifiera användaren, och dels den 

arbetsuppgift som ska lösas. Detta har vi gjort, men det återstår fortfarande 

en del frågeställningar. Till exempel vet vi inte exakt hur mycket datorvana en 

användare har, vilken typ av datorplattform som används eller vilken typ av 

uppkoppling som finns (modem, ISDN mm). Detta är uppgifter som varierar 

från användare till användare, och baserat på detta valde vi att göra ett 

användargränssnitt med en enkel grafisk uppbyggnad. 

 

Tre mål inom MDI 

MDI är ett sätt att överbygga den klyfta som ofta uppstår mellan designer och 

användare. Detta kan göras på ett antal olika sätt, men vi brukar jobba efter 

modellen att låta användarna ta del av arbetet, och vara med att designa det 

program som de senare ska använda7. Målet är alltså att inte anpassa 

människorna efter datorerna och datorprogrammen, utan tvärtom. För att 

uppnå en hög grad av användbarhet bör en MDI-designer eftersträva tre olika 

mål8, nämligen: 

 

• Förståelse för de faktorer (sociala, organisatoriska, psykologiska och 

ergonomiska) som påverkar hur människor använder sig av 

datorteknik, för att sedan använda denna förståelse för att 

• Utveckla verktyg och tekniker som ska användas av de designers som 

ska skapa de program som lämpar sig för de människor som kommer 

att använda dom och med dess hjälp ska 

• Uppnå effektivitet, effektiv och säker interaktion mellan datorer och 

människor, dels enskilt och dels i grupp. 

                                                
7 Schuler, D. and A. Namioka, 1993 
8 Preece 1999 
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Dessa tekniker har nu använts under ett antal år, och det har med tiden 

uppkommit ett antal metoder som visat sig fungera bättre än andra. Dessa 

metoder har sedan utvecklats till kompletta designmönster som kan användas 

av de personer som ska tillverka ett grafiskt användargränssnitt, och strävar 

efter en hög grad av användbarhet. 

 

Designmönster 

Det finns ett antal olika designmönster som man kan ta hjälp av under den 

rent grafiska delen av designen på ett användargränssnitt. Eftersom mönstren 

ger tips på hur man ska lösa olika delar av designen, är det inte så att man 

följer endast ett mönster, utan man kan använda sig av ett antal olika. Några 

exempel på designmönster är ”Window per task”, ”Form” och ”Direct 

Manipulation”. Det exakta antalet mönster som finns är inte fastställt, det 

beror på vem man frågar, men grundidéerna och arbetssätten är desamma9. 

 

Vi har byggt gränssnittet främst efter två av mönstren, nämligen: 

 

• Direct Manipulation är ett designmönster som möjliggör att man kan 

påverka och ändra i det grafiska användargränssnittet visuellt. Detta 

mönster indelas i två kategorier. Den första kategorin är Point and Click 

som man använder till exempel när man ska ändra färg eller trycka på 

en knapp. Den andra kategorin är Drag and Drop som används när 

man ska flytta på objekt till exempel i Utforskaren i Windows. 

Gränssnitt som bygger på mönstret Direct Manipulation kallas oftast 

objektorienterade. Anledningen till detta är att man betraktar 

gränssnittet som ett antal objekt som representeras av till exempel 

ikoner, som användaren först väljer och sedan utför en handling eller 

funktion med. Anledningen till att detta sätt har varit så framgångsrikt är 

nog på grund av att vi är vanda att betrakta vår omgivning som en 

ansamlig objekt som besitter ett antal egenskaper eller funktioner. 

Även språket kan anses vara objektorienterat, där substantiv betecknar 
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objekt, adjektiv beskriver objektens egenskaper eller tillstånd och verb 

betecknar deras beteenden10. Ska man koppla detta till vårt projekt kan 

man tänka att man först väljer en pump eller panna, sedan väljer man 

att låta den utföra en av sina funktioner (på, av, öppna eller stäng).  

 
Ofta när man manipulerar användargränssnittet kommer det fram ett 

antal alternativ på vad du kan göra, till exempel genom en dropdown-

meny. Detta är ett annat sorts mönster nämligen Selection. 

• Selection delas också in i två kategorier, single och multiple-selection. 

Single-selection är det mest vanliga. Det används i olika menyer, 

checkboxes mm. Multiple-selection använd till exempel när ska söka 

på flera kriterier, eller göra inställningar i ett program. Ett exempel på 

detta är då man ställer in bildvisningsprogrammet ACDSee väljer man 

vilka olika bildformat programmet ska kunna visa. Man kan välja mer 

än en sak samtidigt11. I vårt användargränssnitt har 

vi ett antal menyer som är tydliga exempel på 

designmönstret Selection.   
Fig. 5  

Grafisk design – vad, hur och varför? 

När vi satte oss ner och började jobba med den här delen av projektet började 

vi med att försöka få en gemensam bild av ett gränssnitt. Hur skulle det se ut? 

Vilken sorts navigeringsmöjlighet skulle finnas. Skulle det vara bilder med? 

Frågorna var många men vi kom ganska fort fram till att vi ville använda oss 

av bilder liknande de som finns i FactoryLink. Dels den översikts bild som 

                                                                                                                                       
9 Grand M. 1999 
10 Mathiassen, 1998 
11 Grand M.1999 

 
 
Fig. 4 Bilden är tagen från vårt 
användargränssnitt, och visar 
pannan i Stilleryd. Då man 
klickar på denna kommer dess 
data och styrningsmöjligheter 
att dyka upp i högermenyn. 
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kommer upp när man startar programmet men även de detaljerade bilder som 

finns på de olika stationerna i KEAB’s nät. 

 
Fig. 6 Översiktsbild från FactoryLink 

 

Anledningen till detta är att vi tycker att man som användare får ett lättare sätt 

att överblicka, dels hela nätet och dels de olika stationerna. Däremot tyckte vi 

att dessa bilder hade för mycket information, de var för detaljerade och därför 

ansåg vi att de var svåra att förstå. Dessa detaljer är i det långa loppet 

givetvis nödvändiga men för vardagsbruk kan man vara utan dem. Vi 

bestämde oss därför att bara visa det absolut nödvändigaste, men att ha en 

funktion där man kan plocka fram alla detaljer, och på så sätt göra det lättare 

att förstå. Men nu kom vi till frågan vad för information dessa bilder skulle 

innehålla. Vi tittade tillbaka på det material vi har tagit reda på för att se vad 

som är det nödvändigaste i övervakning och styrning av fjärrvärme.  

 

Här kommer den information vi fått från de intervjuer vi gjort med Conny, 

driftsingenjören på KEAB till god nytta. Vi har i dessa intervjuer fått reda på 

vilken information som idag ofta används, vilken som är nödvändig att kunna 

tillhandha samt vilken information som i princip aldrig används. Detta har varit 

till mycket stor hjälp, då vi avgjorde vilken information som skulle visas direkt i 

den applikation vi designade, samt vilken information som kunde vara dold. 
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Vår tanke är att all den information som finns idag, också ska vara tillgänglig i 

vår applikation, men allt ska inte visas på en gång, för att undvika risken för 

”information overload”. Desto större mängd information visas, desto större är 

risken att missa något väsentligt. Vi har även tagit hänsyn till den kritik, både 

positiv och negativ, som Conny hade angående FactoryLink. Det är viktigt att 

lära sig av andras misstag vad det gäller presentation av information, men det 

är lika viktigt att kunna identifiera de designlösningar som fungerar bra.  

 

Vi kom fram till att vi måste visa framledning och returledningstemperaturer. 

Trycket i ledningarna måste också visas, likaså måste det finnas information 

om de pannor som finns i nätet. Är pannan igång? Om så är fallet, fungerar 

den som den ska? Energimängden i det vatten som kommer in till en station 

och den mängd som pumpas ut ger också en kvittens på att det fungerar som 

det ska eller om det inte gör det. 

 

Vad vi kom att tänka på efter detta var att de olika pannorna i nätet har 

betydligt mer information att ge än att bara visa att den fungerar som planerat. 

Hur skulle vi då vilja visa detta? Det som vi såg som självklart var att man 

skulle kunna trycka på den och då få upp en informationsruta. I rutan visas all 

fakta om pannan och där ska man också kunna göra de inställningar som är 

möjligt att göra via fjärrstyrning, t ex starta och stoppa den. Så denna funktion 

bestämde vi att vi ville ha på alla enheter i nätet som har mycket information 

att visa, ett ytterligare exempel på en sån enhet är de pumpar som finns. En 

temperaturgivare däremot har inte mer information att ge en den temperatur 

den mäter så där är det inte nödvändigt att lägga till denna tryckfunktion. 

 

När vi nu bestämt vilken information som skulle ingå i applikationen, var det 

dags att bestämma hur den skulle presenteras för användaren. Hur skulle 

man designa gränssnittet för att få den bästa navigeringsmöjligheten och den 

bästa överblicken? FactoryLink är ju det enda övervakning/styrningssystem 

som vi tittat noggrannare på och den designlösningen tycker vi inte är bra. 

Den är uppbyggt som ett fliksystem där man i uppkant avbilden har olika flikar 

där det står namnet på en enhet, t ex Stilleryd. När man då väljer Stilleryd 

kommer en översiktsbild upp, vilken i FactoryLink är alldeles för detaljerad 
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och svår att förstå, och nya flikar med de olika val man kan göra med 

Stillerydsenheten. Med denna design är det svårt att få en ordentlig överblick. 

Vad vi sökte var en design där man som användare lätt hade en överblick och 

snabbt kunde se var i systemet man befann sig. 

 
Fig.7 Detaljbild Hetvattencentralen i Stilleryd 

 

Med jämförelse mellan andra program till datorn kom vi fram till att det bästa 

sättet är att implementera en trädstruktur liknande den som finns i Utforskaren 

i Microsoft Windows 98. Genom att denna trädstruktur alltid finns med i 

gränssnittet ser man snabbt var man befinner sig.  För att lättare kunna prova 

olika idéer beslutade vi oss för att göra en mockup av applikationen. 

 

Mockup 

Förutom de designmönster vi använt under designfasen av applikationen, har 

vi även tagit hjälp av en annan gammal beprövad metod, nämligen 

mockup’en. Kort beskrivet är en mockup en slags lo-fi prototyp av den 

slutgiltiga produkten, ofta gjord i något lättbearbetat material så som papper 

eller liknande12. Detta gör det enkelt att modifiera prototypen. Det har också 

                                                
12 Löwgren 1998 s.99f 



 33 

visat sig at en kund har lättare för att komma med förslag på ändringar på 

prototypen om mockupen är gjord i papper istället för att koda ihop en 

prototyp. Detta beror antagligen på att kunden inte tror att det ligger lika 

mycket jobb bakom, och därför inte känner sig besvärlig för att vilja göra 

ändringar. Att det går fortare att göra en mockup i papper, jämfört med att 

koda en prototyp, stämmer inte alltid, då det ligger minst lika mycket arbete 

bakom de båda alternativen13. 

 

Med hjälp av mockupen var det lätt att placera ut de olika elementen som den 

slutliga applikationen skulle bestå av, och sedan möblera om dom tills 

upplägget verkade vettigt. Den bit vi ansåg allra viktigast var trädstrukturen 

med vars hjälp navigeringen sker. Vi började diskutera om vi skulle lägga den 

till höger eller till vänster i bilden men kom snabbt fram till att det som känns 

mest naturligt är att precis som i Utforskaren ha trädstrukturen till vänster. 

Denna diskussion ledde vidare till en diskussion om balans. 

 

Grafisk balans 

Vi gjorde en mockup i papper för att kunna bolla runt med den grafiska 

designen, och försöka hitta en balans i applikationen. Ett balanserat 

helhetsintryck av gränssnittet är mycket viktigt för att den ska vara lätt att 

förstå. De olika grafiska blocken ”väger” olika mycket beroende på vilken 

information de innehåller. Denna vikt kan jämföras med vanlig fysisk vikt, och 

placeras ett grafiskt ”tungt” element på vänster sida av skärmen, måste man 

placera ett jämbördigt element på höger sida. Det finns ett antal olika tekniker 

för att uppnå en bra balans, och vi tänkte här presentera de fyra vanligaste lite 

kort14. 

 

• Symmetri: Det är viktigt att försöka identifiera de axlar som designen 

bygger på. Dessa axlar är de tänkta vertikala och horisontella linjer 

som uppkommer då informationen placeras ut på skärmen. Då man 

designar en applikation ska man eftersträva att placera informationen 

                                                
13 Preece 1999, s.543 
14 Mullet K, Sano D, 1995 
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jämt fördelat på respektive sida av den tänkta axeln. Vi har i vår 

applikation strävat efter att hålla oss till raka linjer som sträcker sig över 

hela skärmen. Detta gör att applikationen blir indelad i ett antal olika 

fält, vart och ett med sin egen specifika uppgift. 

• Alignment: Denna teknik används för att skapa relationer mellan 

objekt. Personen som designar sidan bör leta efter de naturliga gränser 

som uppstår mellan objekt, och förstärka dom. Designern kan behöva 

korrigera storleken eller placeringen på olika objekt för att de ska 

hamna i linje med varandra. Man ser också till att inga element är 

fristående, utan att ligga i linje med något annat objekt. I den slutgiltiga 

designen har vi inte använt oss av denna teknik i någon större 

utsträckning. Vi valde att använda oss av några få stora ytor med 

distinkta avgränsningar. Vi funderade på att använda oss av en 

knapprad för att välja olika funktioner på sidan, och då var det viktigt att 

utnyttja allignment-teorin för att undvika att det såg plottrigt och 

hopklämt ut. 

• Optisk justering: Detta är en teknik som bygger på fenomenet att ett 

mänskligt öga uppfattar olika objekt som olika stora beroende på dess 

form. En kvadrat ser större ut jämfört med en cirkel, även om 

kvadratens sida är exakt samma som cirkels diameter. Detta leder till 

att man ibland måste frångå ett strikt geometriskt mönster för att 

bibehålla den grafiska balansen, genom att till exempel öka cirkelns 

storlek något. Vi använde oss av optisk justering då vi dels framställde 

ikonerna som används i navigeringsträdet, men även då vi designade 

knapparna på den knapprad som vi senare valde att ta bort. 

Anledningen till att vi plockade bort hela knappraden var att den gav ett 

rörigt intryck, och det var bättre att istället lägga knapparnas funktioner 

som menyval samt som funktioner man väljer direkt på huvudbilden. 

• Negativt utrymme: Eftersom det kan vara svårt att veta vad en 

användare har för upplösning på den skärm som används är det bäst 

att utforma applikationen så den även fungerar i låg upplösning. Detta 

kan dock ställa till med problem, då man försöker klämma in för mycket 

information på en liten yta. Risken med detta är att gränssnittet blir för 
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kompakt, och därför svårt att använda. Detta kan avhjälpas genom att 

medvetet lämna vissa ytor tomma och det är dessa tomma ytor som 

kallas för negativt utrymme. Man bör till exempel lämna lite tomt 

utrymme kring speciellt viktig information, för att på så sätt göra 

användaren mer uppmärksam på detta. Vi har en hel del tomma ytor i 

vårt användargränssnitt. Det som syns tydligast på bilden av vår 

prototyp är de tomma ytorna i nedkant av menyerna på båda sidor om 

huvudfönstret. Anledningen till att de är tomma på bilden är de val som 

är gjorda i användargränssnittet. Navigeringsträdet expanderar 

beroende på var i nätet man befinner sig, och att lägga någon annan 

data på de ytor som trädet använder sig av är inte till att 

rekommendera. Även innehållet i högermenyn förändras beroende på 

vilka val som görs, och även här är det dumt att lägga något annat på 

den plats där menyn utvidgar sig.  

 

Det finns en enkel teknik för att testa om applikationen har balans, nämligen 

det enkla Squint-testet. Detta test går ut på att man blundar med ett öga, 

samtidigt som man kisar med det andra, och betraktar skärmbilden. Då 

suddas detaljerna ut, och den grafiska balansen är lättare att urskilja15.  

 

Eftersom vi valde att lägga navigeringsträdet på den vänstra sidan av 

skärmen, valde vi att lägga inställningsmenyn på höger sida. Det är i 

huvudsak dessa två element som användaren kommer att interagera med, 

och därför väger de ungefär lika mycket, rent grafiskt. Området mellan de två 

ovan nämnda elementen kommer att användas först och främst till att visa 

information, oftast i bildform. Totalt sett får då applikationen två tyngre 

interaktionselement, ett på varje sida av skärmen, med en yta mellan dom där 

det nästan endast sker envägskommunikation från applikationen till 

användaren. Detta medför en bättre balans av den grafiska uppbyggnaden, 

och hela skärmen används till att visa relevant information. Bilderna överst på 

nästa sida illustrerar olika placeringar på menyerna som ingår i applikationen, 

och vi anser att exemplet längst till höger är mest välbalanserat. Det översta 

                                                
15 Mullet K, Sano D, 1995 
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fältet är den menyrad som i stort sett alltid förekommer i dagens programvara, 

och det understa fältet representerar startmenyn i Microsoft Windows.  

 

 

 

 

 

Användbarhet kontra komplexitet 

Vi har tagit för givet att användaren av själva produktions- och distributions-

övervakningsdelen (det vill säga driftsingenjören på fjärrvärmeverket) av 

applikationen har relativt god datorvana, och att han/hon är väl insatt i 

fjärrvärmenätets uppbyggnad.  Detta medför att komplexiteten kan höjas 

något, utan att graden av användbarhet sänks. Oftast är det så att ju mer 

komplext ett system är, desto lägre är graden av användbarhet. Detta är ett 

välkänt problem, och när Stephanie Rosenbaum, grundare och vd för Tec-Ed 

consulting, får frågan om det är  en ”naturlag”  inom programmering svarar 

hon: 

 

..It is natural that complexity means low usability, but it is not a law. Let me 

use an analogy: It is natural that Holland should be under water, but we build 

dikes so Holland in not covered with water. In the same way it is natural that 

complexity lowers usability, but if we want to prevent it doing so, we can build 

dikes.”16 

 

                                                
16 Kaasgaard 2000 

Fig. 8 Olika exempel på hur menyerna skulle placeras för att få så bra balans på 
sidan som möjligt. 
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Struktur på navigeringsträdet  

 
 

 

 

När väl trädets placering var bestämd, började vi fundera på dess interna 

struktur. Hur ska alla enheter grupperas i trädet? Produktionsenheter och 

distributionsenheter tyckte vi var ett självklart val att placera i en ”mapp” då 

dessa har en direkt relation till driften av fjärrvärmenätet. Vår tanke med trädet 

är att den skulle fungera som i Utforskaren. Markerar man en ”mapp” eller 

enhet i trädet så visas det information om den i fönstret till höger. Markerar 

man då mappen med alla produktions- och distributionsenheter så är vår 

tanke att dessa ska visas på en karta i det stora fönstret till höger. Samtidigt 

kommer det att visas en meny längst till höger med generell information 

rörande enheterna, samt de inställningar man kan göra för samtliga enheter i 

denna mapp. För att komma in på en enskild enhet kan man då antingen 

trycka på den på kartan i det stora fönstret eller i trädstrukturen till vänster. 

 

Produktion och distribution 

Det är även under denna mapp som produktionsagenten kommer att finnas 

tillgänglig. Beroende på om det finns flera produktionsenheter (vilket de allra 

flesta värmeverk har) eller ej så blir uppbyggnaden av kommunikationen olika. 

Fig. 9 Till vänster: 
Navigeringsträdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10 Till höger: 
Inställningsmenyn 



 38 

Varje produktionsenhet måste vara i kontakt med agenten och så även 

distributionsenheterna. Agenten måste kunna fråga enheterna hur arbetet går 

och ge direktiv hur de ska sköta arbetet den närmaste framtiden. Hur mycket 

varje enhet ska producera och hur mycket pumparna ska pumpa ut i nätet. 

All information och alla inställningsmöjligheter till agenten kommer fram i 

menyn längst till höger. 

 

Klustren som finns i nätet samlade vi under en mapp. När denna mapp 

markeras i trädet visas en karta över hela fjärrvärmenätet där alla 

klusteragenter är markerade. När man väljer en agent byts kartan ut mot en  

karta som bara visar det aktuella klustret. Här, precis som med alla andra 

enheter i nätet, så visas detaljerad information i menyn till höger. 

 

På kartan som visar klustret är också alla kundagenter utsatta och genom att 

antingen trycka i trädet eller på kartan så kommer man in på respektive 

kundagent och har då tillgång till all information den besitter. Man kan bland 

annat kolla historik och prioritet. Prioriteten kan man givetvis ändra på. En 

möjlighet med detta system är att man som kund kan köpa sig till prioritet. 

Genom att betala lite extra per kWh få en högre prioritet och därmed 

säkerställa att man alltid får den mängd energi som man vill ha. Denna 

funktion är något som företag kan ha nytta av om de är väldigt beroende av 

varmvatten i sin produktion t ex. Även för sjukhus eller liknande kan det vara 

bra att kunna få högre prioritet. 

 

Eftersom utetemperaturen spelar in på hur mycket varmvatten en kund 

kommer att förbruka så måste värmeverket ha koll på väderprognoserna. För 

att agenterna ska kunna förutsäga vilken förbrukning en kund kommer att ha, 

måste den veta vad det kommer att bli för temperatur. Därför behöver 

värmeverket abonnera på väderprognoser och dessa bör sträcka sig 12 

timmar framåt. Denna väderinformation kommer också att vara tillgänglig i 

programmet och finns under en mapp i trädstrukturen. 
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Kundinterface 

Under tiden som vi designade styrnings- och övervakningsinterfacet fick vi 

också idéer till kundapplikation. Denna hade vi tänkt skulle vara webbaserad 

där kunderna kan logga in och kolla över sin konsumtion. För att få en bättre 

inblick i vad en fjärrvärmekund vill ha och behöver tog vi kontakt med bekant 

till oss, Arne, vars hus är kopplat till fjärrvärmenätet genom en egen 

undercentral. Arne kan redan idag se sin förbrukning på sin 

fjärrvärmeleverantörs sida på nätet, och har inte så mycket att klaga på vad 

det gäller just information från sin leverantör. Däremot var han positiv till idén 

om att som kund kunna meddela fjärrvärmeverket om tillfälliga upp- eller 

nergångar i förbrukningen. Som privatperson blir det sällan uppgångar i 

förbrukningen, utan istället nergångar om man till exempel tar en längre 

semester.  

 

Eftersom agenten sparar information om kundens förbrukning, är det lätt att 

räkna ut de kostnader som kunden haft. Som kund kan man kolla hur mycket 

man förbrukat från förra fakturan fram till dagen datum, eller om man vill se 

sin årsförbrukning. En form av elektronisk anslagstavla hade vi också tänkt att 

det skulle finnas. Där kan värmeverket skriva upp nyheter och på så sätt 

spara både pengar och miljö genom att slippa skicka ut brev. När det gäller 

viktigare upplysningar, till exempel om värmeverket ska stänga av vattnet ett 

antal timmar, för att koppla på en ny gren på nätet, så bör de även skicka ut 

det i skriven form. Detta beror på att vi inte tror att denna kundapplikation 

kommer att användas varje dag, och vissa kunder kommer kanske inte att 

använda den alls.  

 

Det ska även finnas möjligheter till olika inställningar. Till exempel ska man 

kunna ställa in att man inte behöver speciellt mycket energi under en viss tid. 

Ett scenario där denna funktion skulle komma till användning är om kunden t 

ex är villaägare och ska åka på en längre semester. Då vill kunden givetvis 

inte betala för energi som denne inte använder. 
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Ett annat exempel är om ett företag har säsongsproduktion, till exempel ett 

sockerbruk som har en intensiv produktionsperiod när sockerbetorna mogna. 

Fabriken går då på högtryck i ca ett halvår men sen stänger den igen ett 

halvår innan det är dags för nästa års skörd. Kan man då som kund själv 

strypa ner tillförseln av energi så tjänar man en massa pengar. Värmeverket i 

sin tur slipper en stor del överproduktion, i alla fall när det gäller en industri, 

en villa behöver inte så mycket energi så där blir det inte någon 

överproduktion att tala om. 
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Reflektioner över projektet 
 

Det har funnits tillfällen under detta projekt när vi har tvivlat att vi skulle bli 

klara i tid. Eftersom Absinthe-projektet är ett samarbete mellan Blekinge 

Tekniska Högskola och Cetetherm har det emellanåt uppstått problem vi inte 

kunnat rå över. Det har tagit lång tid innan saker har skett, vilket vi också 

förstår eftersom personalen på Cetetherm även har andra sysslor än att 

hjälpa oss. Till en början stötte vi på liknande problem på KEAB, då vi genom 

chefen för fjärrvärmeavdelningen skulle få kontakt med driftsingenjören. Detta 

tog längre tid än vad vi räknade med, men det är väl något man får räkna med 

då kommunikationskedjan blir allt för lång. Då vi väl kommit i kontakt med 

driftsingenjören Conny försvann dessa problem, då det visade sig att han 

nästan alltid kunnat ta sig tid för våra besök. 

 

De etnografiska studierna 

Med våra studier skulle vi kartlägga informationsflödet i ett övervaknings- och 

styrningssystem för fjärrvärme. För att dessa studier ska ge ett så bra resultat 

som möjligt bör man studerar flera värmeverk med olika system. Meningen är 

att Absinthe ska bli så mångsidigt som möjligt och därigenom bli det bästa 

systemet på marknaden. Nu blev det tyvärr så att vi inte hade möjlighet att 

besöka några andra värmeverk än det i Karlshamn. Vi tycker dock inte att vi 

har misslyckats med våra etnografiska studier, men vi vet att dessa är 

vinklade mot en arbetsplats och ett system vilket då inte ger den generella 

bild vi var ute efter. 

 

Vi blev förvånade över hur lite driftsingenjören påverkar och styr 

fjärrvärmenätet. Nästan allt går på automatik, och det är väldigt sällsynt att det 

sker någon form av yttre påverkan överhuvudtaget. Vi blev även överraskade 

när vi upptäckte att det inte heller görs några prognoser över 

energiförbrukningen. Energin i nätet täcker konsumtionen på grund av 

överproduktion, men detta innebär ju att det finns utrymme för optimering.  
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Design 

Efter de etnografiska studier vi gjort på KEAB har vi blivit väl insatta i 

FactoryLink. Givetvis är det många mätvärden som vi inte vet vad de är bra 

för eftersom vi inte vet tillräckligt om fjärrvärmedrift. Men med denna kunskap 

och med det vi vet om andra program vi kör på våra egna datorer har vi 

designat ett grafiskt användargränssnitt som vi tycker ger en bra överblick och 

är lättförståeligt. Vi jobbade en hel del med att försöka identifiera den tilltänkta 

användaren, för att utifrån det kunna göra användargränssnittet så 

användarvänligt som möjligt. Detta lyckades vi med, men det lilla antalet 

informanter kan ha bidragit till en felidentifiering av användarens 

datakunskaper. Vi har jobbat för att få Absintheprogrammet likt andra program 

som de flesta använder så användaren ska känna igen sig och på så sett få 

en kortare inlärningsperiod. Vi har använt komponenter som idag kan anses 

som standard i den datormiljö som de flesta använder sig av idag, det vill 

säga Microsoft Windows. 

 

Som avslutning på denna rapport vill vi presentera det designförslag vi har 

kommit fram till, och som vi hoppas kommer att ligga som grund till det 

slutgiltiga systemet. 
Fig. 11 Vårt designförslag 
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Bilaga 1 
Skärmdumpar FactoryLink 7.0 
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Bilaga 2 
Hetvattencentralen i Stilleryd  Start: Datum 02-04-02 Tid 
07:00:03 
Provdrift     Dygnsrapport 
 
Datum Tid Fram- 

Lednings 
temperatur 

Retur- 
Lednings 
temperatur 

Ute- 
Temperatur 
(°C) 

Ut- 
Effekt 
(MW) 

Olje-
mängd 
(m³) 

04-02 08.00 110.0 51.0 3.0 17.50 0.11 
04-02 09.00 108.0 51.0 5.0 14.75 0.00 
04-02 10.00 106.0 50.0 7.0 12.75 0.00 
04-02 11.00 102.0 50.0 8.0 11.15 0.00 
04-02 12.00 97.0 49.0 10.0 9.35 0.00 
04-02 13.00 94.0 48.0 11.0 8.00 0.00 
04-02 14.00 87.0 51.0 11.0 7.05 0.00 
04-02 15.00 84.0 50.0 10.0 7.55 0.00 
04-02 16.00 87.0 49.0 9.0 9.10 0.13 
04-02 17.00 88.0 49.0 9.0 10.80 0.14 
04-02 18.00 89.0 51.0 9.0 10.75 0.14 
04-02 19.00 92.0 50.0 9.0 13.55 0.13 
04-02 20.00 95.0 48.0 8.0 17.80 0.20 
04-02 21.00 96.0 48.0 7.0 17.80 0.05 
04-02 22.00 99.0 49.0 7.0 17.10 0.14 
04-02 23.00 102.0 48.0 6.0 18.00 0.06 
04-03 00.00 102.0 50.0 6.0 16.35 0.39 
04-03 01.00 100.0 50.0 5.0 15.30 0.38 
04-03 02.00 107.0 51.0 3.0 18.00 0.50 
04-03 03.00 106.0 49.0 4.0 17.35 0.41 
04-03 04.00 103.0 51.0 4.0 15.80 0.47 
04-03 05.00 105.0 50.0 3.0 18.70 0.43 
04-03 06.00 104.0 51.0 3.0 18.70 0.50 
04-03 07.00 108.0 50.0 3.0 20.60 0.73 
Summering (MWh) 343.80 4.91 

Medelvärden 98.8 49.7 6.7 14.33 020 

 


