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Sammanfattning 
 
Examensarbetet utfördes på ACC AB som har sitt huvudkontor i Norrköping. ACC:s 
verksamhet är energi och driftoptimering inom fastighetsautomation. Företaget använder sig av 
15 olika överordnarsystem. Examensarbetet har gått ut på att installera och konfigurera ett 
övervakningssystem för fastigheter (Icarus Server), som i sin tur hämtar larm från de olika 
överordnade styr- och övervakningssystemen. 
I denna rapport beskrivs fyra överordnade system, de är Exomatic, TAC Vista, Siemens Unigyr 
och INU Vision. Icarus är ett program som inhämtar information från de olika systemen för att 
sedan skicka informationen till olika destinationer, så som mobiltelefon, e-post osv. Med hjälp av 
den gamla konstruktionen i Icarus systemet utvecklades konstruktionen ytterligare. 
Konstruktionen dokumenterades och förenklades för att underlätta för framtida bruk.  
Därefter förklaras projektet ingående, med bilder på strukturen i de överordnade systemen (både 
före och efter ändringar). Rapporten avslutas med en beskrivning av utvecklingsmöjligheter, 
resultat och diskussion.  



  

Abstract 
 
The diploma work was made at the company of ACC. Their main office is in Norrkoping. The 
main activity of the company is energy and optimization of system operation within building 
automation. The company uses 15 different types of supervision systems. The examination work 
aims to install and configure an Icarus Server that obtains alarms from different types of 
supervision systems within control and supervision. 
Then the report describes four types of supervision systems and they are: Exomatic, TAC Vista, 
Siemens Unigyr and INU Vision. Icarus is a software that obtains alarms from different systems 
and then sends the information to various destinations such as, mobile phone, e-mail etc.    
With the use of the previous construction in the Icarus system we developed the construction 
further. The construction was documented and simplified to ease for the future use.  
This report describes more thoroughly with photos how the structures of the types of 
supervision systems looks like, both before and after changing in the construction. The report 
ends with a text about possibilities in the development in Icarus system, then completing with 
text about result and discussion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Denna rapport är en del av ett examensarbete på C-nivå för högskoleutbildningen Data- och 
Elektroteknik med inriktning mot Data- och Elsystem.  
Vi skulle vilja börja det här examensarbetet med att tacka ACC för att vi har fått göra 
examensarbetet hos dem. Ett stort tack riktas till Peter Kalin, Anders Johansson och Rikard 
Karlsson.  
Slutligen vill vi tacka vår examinator Måns Östring för alla råd och bra handledning under och 
efter examensarbetet. 
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Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng, är på C-nivå och utfördes på ACC i Norrköping. 
ACC styr och övervakar tekniska installationer i flera hundra fastigheter runt om i Sverige, för 
kunder som bland annat Vattenfall Fastigheter, KF Fastigheter, GE Real Estate och 
Fastighetsbolaget Klövern. 
Cirka 15 olika överordnade system används för att kunna ta hand om fast installerad utrustning 
av varierande fabrikat och ålder. De överordnade systemen används för att styra och övervaka 
tekniska installationer med avseende på bland annat tidsstyrning, regleringar, mätvärdesinsamling 
och larmhantering. 
Varje överordnat system använder i dagsläget sitt eget larmhanteringssystem, med mottagning, 
selektering, filtrering och vidaresändning. De olika systemen har varierande möjligheter att på ett 
bra sätt omhänderta larmdata och när det gäller möjligheter till vidareförmedling är skillnaderna 
mycket stora i om det fungerar och i så fall hur. 
ACC har under flera år använt larmhanteringssystemet Keylogic Icarus Server för några av de 
största överordnade systemen. Ambitionen har varit att använda Icarus som ett centralt 
larmhanteringssystem för samtliga överordnade system, men målet har aldrig nåtts. 
 

1.2 Syfte 
 
Examensarbetet syftar till att med hjälp av hård- och mjukvara som tillhandahålles av ACC 
installera och konfigurera en Icarus Server som inhämtar larm från de olika överordnade styr- och 
övervakningssystemen. Projektet syftar också till att systemera samman ett larmhanteringsfilter 
som kan hantera inkommande system, larmurvalskriterier och mottagare från 5 olika överordnade 
system. 
 

1.3 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att efter genomfört projekt ha skapat ett fungerande 
larmhanteringssystem baserat på Icarus Server. Systemet ska ta emot och bearbeta larm från 
överordnade styr- och övervakningssystem, selektera utifrån prioritet, filtrera med avseende på 
fastighet, område och mottagare. Larmmeddelandet ska sedan skickas vidare via SMS, e-post, 
SOS DataPAK och presenteras på bildskärm och skrivare. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Examensarbetet föreslås omfatta att implementera de system som idag använder Icarus Server 
lokalt, det vill säga två installationer på TAC Vista, en installation på Regin EXO4 och en 
installation på Siemens Unigyr Insight samt ACC´s Honeywell INU-system till vilket det finns ett 
färdigt larmselekteringsverktyg. 
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1.5 Problembeskrivning 
 
Larmhanteringssystemen har inte dokumenterats under konstruktionens gång. Detta skapar 
svårigheter att följa systemkonstruktionen. När ändringar i konstruktionen görs och inte 
dokumenteras gör det att man inte kan följa systemuppbyggnaden. T.ex. när en anställd slutar på 
företaget eller byter tjänst inom företaget händer det ibland att personen blir kvar i systemen och 
forsätter få larm som denne inte ska ha p.g.a. att personen inte raderats från systemen. Vid larm 
skickas SMS till dessa personer trots att de har slutat eller bytt tjänst på företaget. Detta leder till 
onödiga kostnader för företaget. Det som ytterligare försvårar i överordnade systemen är att 
objekten inte är sorterade efter kategori utan efter bokstavsordning vilket gör det svårare att hitta 
ett specifikt objekt som söks.  
 

1.6 Metod 
 
Redan innan projektinledningen lästes manualer som erhållits från ACC för att bekantas med 
Icarus. Först ska nuvarande system dokumenteras för att inte tappa bort viktig information under 
ombyggnadsprocessen. Utifrån de gamla systemens konstruktion ska ett nytt system byggas som 
innehåller de fem överrodnade systemens funktioner med vissa förbättringar.  
Konstruktionens struktur ska likna TA Vista, TAC Vista, Regin EXO4 och Siemens Unigyr 
Insight. Honeywell INU-system fungerar inte på samma sätt och objekten från INU-systemet ska 
plockas ut så att de passar in i konstruktionen som baseras på de andra fyra. Det ska finnas ett 
tydligt schema till det färdiga systemet så att det blir lätt att föra in ändringar som företaget gör 
längre fram i tiden.  
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2 Teoribakgrund 
 
2.1 Om ACC 
 
ACC är ett företag som startade 1989. Huvudkontoret ligger i Norrköping men verksamheten 
drivs över hela landet. I dagsläget har man ca 140 anställda och ansvarar för energi & 
driftoptimering för ca 200 fastigheter. Som framtidsmål siktar ACC på att utvidga sin verksamhet 
till övriga delar i Norden.  
I kärnverksamheten ingår teknisk fastighetsförvaltning, vilket innebär att man underhåller 
fastighetens skick så att fastigheten inte tappar i ekonomiskt värde. ACC projekterar och 
installerar fastighetstekniska installationer beroende på kundens önskemål så som 
luftbehandlingssystem, kylsystem, styrsystem och reglersystem. Detta görs för att öka fastighetens 
livscykel och värde, samt för att spara energi.  
ACC är leverantörsoberoende och kan anpassas till kundens önskemål. Företaget har kompetens 
att hantera de flesta systemen som används för fastighetsautomation som finns på marknaden. 
Kunder finns inom alla branscher, allt från små fastighetsägare till industrier, skolor, kontor, 
sjukhus, flygplatser mm.  
Inriktningen är inomhusklimat. Med datoriserad driftövervakning utför man fastighetens energi- 
och driftoptimering. ACC använder avancerade system för byggnadsautomation vilka bidrar till 
ett bättre inomhusklimat samt lägre energiförbrukning i fastigheten. Kunden har även möjlighet 
att få larmhantering via ACC:s larmserver, energiavläsning och rapportering.  

 
Figur 1: Bilden visar ACC:s grundverksamhet. 

På grund av att det är stora skillnader i fastighetsbygget samt byggnadsår har ACC utformat ett 
sätt som är lämplig att passa alla fastigheter. Fastighetens livscykel, som företaget använder i sina 
benämningar innebär att man följer en fastighets livscykel från byggnationsplanering till 
underhåll. I livscykeln ingår analys, förslag, installation och förvaltning.  
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Figur 2: ACC använder sig av en metod som de kallar för ”Fastighetens livscykel”.  

Man delar upp arbetet i stadier. Som figuren ovan visar börjar man med analysen och precis som 
ordet beskriver betyder det att man gör en analys av fastigheten samt hur den är tänkt att 
användas. Med utgångspunkt för analysen lämnas ett förslag där man beräknar framtida drifts- och 
energikostnader samt gör investeringskalkyler. När kunden godkänner förslaget utför ACC 
installation av el, ventilations-, kyl- och frysanläggningar. Detta steg kallas för projektering. Sista 
stadiet är den tekniska fastighetsförvaltningen. Där hämtas specialistkunskaper från övriga 
verksamhetsområden inom ACC för att sköta och underhålla fastigheten så bra som möjligt. 
Företaget köper även in tjänster om och när det behövs. Detta för att fastighetsägaren ska kunna 
koncentrera sig på kärnverksamheten.  
 
ACC: s affärsområden 
Teknisk Fastighetsförvaltning – Är företagets största affärsområde och innebär att ACC tar 
driftansvaret för alla tekniska och administrativa uppgifter för en fastighet. 
Service – Utförs av experter inom VVS (värme, ventilation och sanitet) vilket omfattar kyla, 
industrirör, ventilation och teknisk isolering. Genom att underhålla fastigheter kontinuerligt fås 
ett bra inomhusklimat.  
Kyla – Projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar, livsmedels- och 
processkyla. Erbjuder dygnet runt jour under hela året. 
Energi och Drift – Utför driftövervakning på uppdrag av fastighetsägarna. På huvudkontoret i 
Norrköping finns en bemannad driftövervakningscentral. Företaget genomför analyser, 
besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system. Energioptimering, 
förslag och projektering med syfte på att skapa en optimal drift av fastigheten.  
Luftbehandling – Projekterar och installerar luftbehandlingsanläggningar för ett bra 
inomhusklimat. 
Konsulttjänster – Som kund kan man få råd inom några tjänster så som konstruktion, 
mättjänster, energiutredningar mm. 
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2.2 De överordnade systemen  
 
ACC använder sig av ca.15 olika överordnade system. Systemen kallas överordnade på grund av 
att de styr DUC:ar (Data Under Central, förklaras ingående på nästa sida), givare och andra 
komponenter som är kopplade till systemet. I den här rapporten berörs fyra av dessa: TAC Vista, 
Siemens Unigyr, Exomatic och INU Vision. Det överordnade systemet TA Vista är också 
implementerad i konstruktionen i Icarus systemet. TA Vista kommer inte att beskrivas i 
rapporten då det endast ansvarat för en fastighet och är en äldre version av TAC Vista. 
Dessa överordnade system används främst inom fastighetsautomation, men kan även användas 
för styrning och övervakning av industriella processer, energidistribution mm. Detta leder till att 
de är kompletta system för datoriserad styrning, reglering och övervakning av tekniska processer. 
Systemen består av hårdvara och mjukvara. I hårdvaran ingår allt från (DUC), regulatorer, olika 
sorters givare mm. Som mjukvara används mängder av program och hjälpmedel, men i 
examensarbetet har vi mestadels jobbat med Icarus och de fem överordnade systemen som tas 
upp i rapporten.  
 

 
Figur 3: Principskiss av hur driftövervakning på ACC kan se ut. 
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ACC använder sig av de överordnade systemen för övervakning av styr- och reglersystem. De 
överordnade systemen består av program som körs i Windows miljö. Detta medför att 
programmen kan användas ensamt i en dator eller i ett nätverk med flera servrar. Nätverket 
fungerar så att datorer inom samma nätverk kan läsa data från varandra. Ligger datan i en enkel 
databas söker programmet i dataindex för att hitta informationen. Är nätverket långsamt tar det 
lång tid att hitta information, därför kan man använda en så kallad Client-Server teknik på 
nätverket som fungerar på det sätt att datorn som behöver information, skickar en fråga 
angående sökt information. Databasen letar och skickar svar. 
De överordnade systemen har en modulär uppbyggnad. Det innebär att man har en grundmodul 
som kan vara en DUC. Till den kan man bygga på med tilläggsmoduler allteftersom behoven 
ändras. Möjligheten att kunna lägga till nya moduler när det behövs gör att systemet blir mycket 
flexibelt. 
DUC:ar är intelligenta styrenheter som förmedlar information från olika anläggningar till Icarus 
programmet. DUC:ar är helt programmerbara och används främst inom styrning, reglering och 
övervakning av ventilation, värme och kyla i fastigheter. Informationen kan vara larm, 
händelseloggning, tidkanaler mm. Data lagras i DUC:en innan den skickas vidare till det 
överordnade systemet. Detta medför att data inte försvinner om det blir fel i huvuddatorn eller 
någonstans i kommunikationslinjen. Så fort kommunikationen återupptas skickar DUC:en 
fördröjd information. Kommunikationen mellan DUC:arna och det överordnade systemet sker 
oftast via Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), vilket betyder 
datakommunikation över nätverk. Man kan även kommunicera via kabel, radio, GSM, satellit och 
telefoni. DUC:arna kan programmeras till att ringa upp centralen eller skicka sms vid t.ex. larm. 
Det finns två sorters DUC:ar, en slav och en master DUC. Master DUC:en är kopplad till det 
överordnade systemet och har andra DUC:ar under sig som man kallar för slav DUC:ar. DUC:ar 
kan kommunicera med andra DUC:ar samt med överordnade system. För kommunikation mellan 
DUC:ar används oftast RS485 (seriellt), som består fysiskt av två trådar plus jord. Räckvidden är 
300 meter. RS232 (parallellt) används för kommunikation mellan master DUC:en och modemet 
och använder 5 trådar plus jord och klarar kommunikation på avstånd upp till 15 meter.  
 

2.2.1 Överordnade system som bearbetas i rapporten  
 
I nedanstående kapitel kommer vi att beskriva de system som företaget använder sig av och som 
är kopplade till den serverprogramvara som vi har studerat i examensarbetet. 
 

2.2.2 EXOMATIC 
 
EXO är en av Regins systemprodukter som används främst för fastighetsautomation, men kan 
även användas för andra ändamål. Detta gör att det är ett komplett system av produkter för 
datoriserad styrning, reglering och övervakning av tekniska processer. 
Nedan beskrivs de vanligaste DUC:arna från EXO sortimentet.  
EXOcompact används oftast i anläggningar där man inte har stort behov av många in- och 
utgångar. Finns i tre olika I/O storlekar: 8, 15 och 28. Det kan enkelt integreras med EXOflex 
och EXO4 i automationssystem. Den finns både med och utan inbyggd display. För de modeller 
som inte har inbyggd display går det att köpa till externa displayer. RS485 används som 
kommunikationsgränssnitt (EXOline och Modbus). Finns även varianter med LON och 
TCP/IP. Den stöder också LON, som är ett kommunikationsgränssnitt som är specialgjord för 
fastighetsmarknaden.  
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Figur 4: Bilden visar DUC:en EXOcompact och hur den kan se ut. 

Till skillnad från EXOcompakt är EXOflex primära användningsområde i system med stort 
behov av många I/O, stora krav på kommunikation och flexibilitet, samt att det ska gå att 
integrera med andra produkter. Detta gör EXOflex till Regins kraftfullaste DUC:ar. En av de 
stora fördelarna med EXOflex-systemet är att den är moduluppbyggd med s.k. PIFA-enheter 
(Peripheral Interface Adapter).  
 

 
Figur 5: Bilden ovan visar hur DUC:en EXOflex kan se ut, där även dess 
moduluppbyggnad samt in- och utgångar visas. 

En EXOflex har plats för 2-8 PIFA-enheter. Beroende på behov kan man välja mellan några 
olika PIFA-enheter. De vanligaste är, strömförsörjning, extra in- och utgångar, anpassa 
kommunikation genom TCP/IP, LON, RS232 eller RS485, samt lägga till extern display. PIFA-
enheterna kopplas enkelt till EXOflex genom att de skjuts in i expansionsplatserna. Kontakterna 
är på utsidan och gör det enklare att koppla till extern utrustning som t.ex. givare och ställdon. 
EXOflex Open Web är identisk med EXOflex, men har även en inbyggd webbserver och 
SCADAprogramvara. Detta gör att EXOflex Open Web kan kopplas direkt till Internet och 
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styras från valfri nätansluten dator via en vanlig webbläsare. Larm fås via e-post eller som SMS 
och man kan direkt gå in och vidta åtgärder. Huvudsakliga användningsområden för EXOflex 
Open Web är i mindre system så som styrning av en eller några fastigheter. Vill man styra större 
anläggningar som är tillgängliga genom Internet är EXO4 Web Server mer lönsam ur ekonomisk 
synvinkel.  
Sedan beror det på vilken kommunikation företaget använder sig av och vilken modell man väljer 
att använda. Vi tar ett exempel när det gäller TCP/IP kommunikation. För EXOcompact måste 
man använda en modell som har TCP/IP port. När det gäller EXOflex kan man åtgärda det 
genom att välja en kommunikationsport PIFA-enhet med TCP/IP port.  
Mjukvaran består av några tillämpningsprogram som har lite olika funktion. ACC använder sig av 
EXO4 och den innehåller Exo4 Web, Exo4 som klient samt Exo4 som Client-Server. Med Exo4 
Web får man tillgång till systemet från en Internetuppkopplad dator via en vanlig webbläsare och 
kommer åt alla funktioner i EXO-systemet med en Internetuppkoppling. Exo4 som Client-Server 
har som funktion att upprätthålla kommunikation och grafiskt gränssnitt. 
EXO4 sköter styrning och övervakning samt sparar data på datorn. Databaserna använder 
standardteknik såsom SQL Server, MSDE mm. Vid användning av EXO4 kan både MSDE och 
SQL Server användas. Beroende på hur mycket data man behöver lagra.  
 

2.2.3 TAC Vista 
 
TAC Vista är ett avancerat IT-system för fastighetsautomation. Den används för att reglera, styra 
och övervaka värme, ventilation och klimat av lokaler och byggnader. Detta system bidrar till ett 
förbättrat inomhusklimat såsom ökad energibesparing, flexibilitet, valfrihet, säkerhet och 
användarvänlighet. TAC Vista-användare kan få full möjlighet att se och få tillgång till all 
information som kan erhållas från fastigheter och byggnader. Med TAC Vista är det möjligt att få 
allt från energirapportering till belysningsstyrning. I systemet ingår Server, Workstation, 
Webstation och ScreenMate.  
I Servern samlas och bearbetas information från olika tekniska delsystem i fastigheter. Sedan kan 
alla behöriga användare få tillgång till informationen via Workstation. TAC Vista Server körs som 
ett vanligt Microsoft Windows-program eller som en Microsoft Windows-tjänst. Servern används 
för datorkommunikation med enheter i anläggningen. 
I Servern ingår följande funktioner: 
Nätverk: Kommunikation mellan datorerna i TAC Vista.    
Databashantering: Data för enheterna i anläggningen hanteras på den dator som enheterna är 
kopplade till.  
Larmhantering: Varje larm kan definieras med en enastående larmtext som förklarar 
larmsituationen, varför larmet är utlöst samt hur det ska åtgärdas. Akustiska och optiska larm kan 
anges beroende på vilken prioritet det är på larmet. 
Behörighets-/säkerhetskontroll: För att ha behörighet till enheter/objekt i TAC Vista kan 
systemansvarig ange vad operatörer och servicepersonal ska ha tillgång till i TAC Vista och vad 
de kan göra med t.ex. kataloger eller filer. Med säkerhetskontroll menas att användaren måste 
ange användarnamn och lösenord för att logga in.  
Tidsstyrning: Med hjälp av tidstyrningen kan olika anläggningsdelar startas och stoppas. 
För att definiera tidstyrningen för en regulator t.ex. en DUC, måste tidvariabler och tidsscheman 
användas. Tidvariabler använder logiska variabler, sann eller falsk. 
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Trendloggning: Trendloggning betyder att värden samlas in och lagras under en tidsperiod som 
sedan kan väljas under en tidsintervall. Detta kan användas för senare bearbetning och 
presentation. 
Historisk loggning: Detta är en tilläggsmodul som lagrar alla händelser i TAC Vista. Med hjälp 
av historisk loggning kan man se det som har skett i programmet, t.ex. när något ändras eller 
raderas. 
Central IPCL: Används för övervakning och överföring av information mellan IPCL-program 
(ett programspråk i TAC Vista) i anläggningar som använder TAC EPOQ och TAC System 7. 
Programmet Workstation används för att övervaka och styra installationer i fastigheter och 
byggnader. Workstation är ett verktyg för att skapa effektiv kontroll i fastigheter samt utvärdera 
ekonomin med hjälp av ekonomiska underlag innan ett projektarbete påbörjas. Dessa 
ekonomiska underlag görs för att få en säkrare simulering när det finns olika alternativ att 
investera i fastigheter. Den används också för programmering och konfigurering, utvecklat så att 
den skall fungera som en arbetsstation för systemoperatörer eller tekniker.  
TAC Vista Workstation har följande funktioner: 
Grafiska larmlistor: Denna funktion gör att man kan få fram flödesbilder, dokument, diagram 
eller annan grafik från ett larm som presenteras i larmlistan. 
Online logg: Detta avser att med ett högerklick på ett värde direkt starta en bild av mätvärdet. 
Navigering i databasen: Innebär att fastighetssystemet presenteras på samma sätt som i 
Windows utforskaren där man kan navigera, söka etc. 
Läsa och ändra värden. 

Läsa historiska loggar: Man kan ta fram historiska händelselistor för central driftövervakning 
och ekonomistyrning. 
Skapa rapporter och översikter: En funktion som gör det möjligt att generera rapporter och 
översikter. 
Konfigurera automatiska rapporter: Automatiska rapporter sparas eller skrivs ut automatiskt 
med vissa tidsmellanrum eller vid en händelse. 
Skapa funktionsbilder: En funktionsbild kan t.ex. visa hur ett aggregat fungerar, i 
funktionsbilden kan man se var givare är placerade och studera temperaturen. För att skapa 
funktionsbilder används ett ritprogram i TAC Vista där grafiska bilder och funktioner kan göras. 
 
Användaradministration: Detta innebär att användarkonton skapas och sedan tilldelas de 
användare som har behörighet till vissa arbetsuppgifter. Varje användare loggar sedan in på sitt 
eget användarkonto.  
TAC Vista Webstation gör att alla inloggade användare inom nätverket får information och 
beslutsunderlag. TAC Vista Webstation används för daglig drift och presentation av rapporter, 
diagram och trenddiagram mm.  
Webstation består av: 
TAC Vista Webstation Server: Kommunicerar med TAC Vista Servern via en webbserver. 
TAC Vista Webstation Client: Tillägg till en webbläsare som används för presentation och 
daglig drift. 
TAC Vista ScreenMate används för att styra i rum eller zon, t.ex. lager, konferensrum o.s.v. Med 
hjälp av programmet ScreenMate kan användare via sina persondatorer reglera de grundläggande 
funktionerna, oftast temperatur och luftflöde, för komforten i rum eller zoner där de befinner sig 

 9



i. För att minska kabeldragningar när en fastighet eller byggnad uppförs kan vanliga rumsenheter 
ersättas med ett rums/zon- regulatorer och detta leder till stora besparingar. 
Med rums/zon- regulatorer kan man skapa stor flexibilitet vid ombyggnationer då man inte 
behöver flytta rumsenheter och inga nya kablar dras. TAC Vista ScreenMate är en programvara 
som installeras på användarens PC men konfigureras i TAC Vista Server.        
TAC Vista ScreenMate har följande funktioner: 

• Reglera rumstemperatur. 

• Reglera luftflöde. 

• Styra markiser.  

• Styra belysning. 

• Ge information om utomhustemperatur. 

• Ge information om luftfuktighet. 

• Ge information om nederbörd. 

• Ge information om vindstyrka utomhus. 

• Ge information om närvaro i konferensrum.  
 

2.2.4 Siemens Unigyr 
 
Systemet Unigyr används inom fastighetsautomation där processenheterna PRU10, PRU2, 
PRS10, RWP80 och RWM82, utför de viktigaste funktionerna för driften av 
fastighetsautomation. Funktioner som utförs i processenheterna är övervakning, reglering och 
styrning av olika applikationer för luft- och värmebehandling. Detta kan göras med hög säkerhet 
och genom aktivt användande av systemets funktioner skapas låga driftkostnader. 
Processenheterna som finns i Unigyr-systemet programmeras att de kan anpassas för olika 
tekniska funktioner i fastigheten. De anpassas med hjälp av styrprogram, anslutna komponenter 
mm. 
För reglering i anläggningar kan de här processenheterna väljas: 
BLN (Building Level Network) -processenheter: PRU10, PRU2 och PRS10. Används för 
tillämpningar som anpassas efter kundens önskemål.  
FLN ( Floor Lever Network) -processenheterna: RWP80 och RWM82. Används för 
standardtillämpningar 
BLN- och FLN-processenheter har samma funktionella uppbyggnad. Det som huvudsakligen 
skiljer dem från varandra är att vissa processenheter har större minneskapacitet för 
konfigurationsdata och processdata än andra processenheter eller att effektförbrukning och 
matningsspänning är olika hos processenheterna. 
De olika processenheterna skiljer sig också när det gäller kommunikationsmöjligheter, PRU10 
kan ansluta antingen lokal larmskrivare eller modem för fjärrövervakning medan PRU2 kan 
ansluta samtidigt både larmskrivare och modem. Inbyggda in- och utgångar i PRS10 gör att den 
skiljer sig från PRU10. 
En moduluppbyggnad gör att man bara behöver investera i de funktioner som ska användas. Att 
systemet kan integreras både med befintliga och framtida versioner gör att investeringar blir 
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säkrade på lång sikt, vilket innebär att det inte behöver köpas nyare versioner av programmet när 
man ska utöka tjänster i det befintliga systemet.  
Unigyr är uppbyggd av olika systemnivåer som fungerar självständigt från varandra. Dessa 
systemnivåer är: Informationsnivå, Processnivå och Fältnivå. Ett exempel på hur systemnivåer 
fungerar självständigt från varandra är att reglering av temperatur fungerar oberoende av 
överordnade system. 
Informationsnivån består av funktioner för anläggningen som t.ex. grafisk presentation av 
processer samt överföring och analys av data. I processnivån ingår självständig styrning och 
reglering av alla anläggningar. På fältnivån utförs individuell rumsreglering där komforten regleras 
i rummen självständigt och oberoende av informations- och processnivån. 
 

2.2.5 INU Vision 2.3 
 
INU Vision är ett överordnat system från Honeywell som används vid fastighetsdrift. Systemet är 
Windows-baserat och kan användas i en dator eller i ett kontorsnätverk. Precis som de andra 
överordnade systemen så är även INU Vision anpassad för styrning, reglering och övervakning av 
värme, kyla och ventilation. ACC använder INU Vision 2.3 som har en grundmodul t.ex. 
PSR2000 (förklaras nedan). Sedan har man möjlighet att komplettera eller bygga på med 
ytterligare moduler beroende på behov. För kommunikation inom en fastighet används fast 
slinga, men vid större anläggningar används allmänna telefonnätet för att kommunicera med 
DUC:arna. Precis som de andra övervakningssystemen så är även INU Vision anpassad för att 
kunna fungera med externa fabrikat.  
www-modul 

www-funktionen är en tilläggsmodul till INU Vision. Man använder sig av intranät som gör det 
möjligt att gå in och titta på flödesbilder och kontrollera larmstatus inom organisationen. Det går 
även att dela informationen till externa användare, oftast kunder. Då brukar det handla om 
statistisk information. Som klient-program används Internet Explorer.  
PSR2000  
PSR2000 är ett programmerbart styr- och reglersystem som hanteras av flera program där varje 
programdel hanterar en specifik funktion. Systemet har flera olika tilläggsmoduler såsom 
minneskort, analog och digital I/O, manöverpanel mm. I och med att man själv styr vilka 
funktioner som ska användas blir det lättare att anpassa systemet till anläggningen.  
PSR2000 är anpassad för att lätt kunna kopplas ihop med andra INU produkter så som PSR32, 
INUREG och INURUM som även kan kopplas upp i ett lokalt nätverk för att utbyta 
processinformation. I ett och samma nät kan olika enheter blandas (ofta PSR32 ihop med INU 
REG och INU RUM, men även PSR32 och PSR2000). 
SPC är det språk som används för att programmera INU:s DUC:ar. Det är helt och hållet 
textbaserat, där man använder ett antal textfiler som refererar till varandra. SPC är speciellt 
anpassat för värme, ventilations- och processanläggningar.  
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2.3 Icarus 2.6 
 
Icarus är ett program från Keylogic AB som används tillsammans med produkter inom reglering 
och styrning. Programmet används för att ta emot, hantera och skicka larmmeddelanden till 
personer som direkt blir informerade om händelser i en viss anläggning och på så sätt kan ett 
problem återgärdas snarligen. Larmmeddelanden kan skickas till mobiltelefoner, personsökare, e-
post, fax och skrivare. Detta är ett snabbt och effektivt sätt att nå berörd personal som kan lösa 
problemen i anläggningar som har angivits i larmtexten. Trots att olika system för driftstyrning 
har blandats kan Icarus samla upp larm från flera system och hantera dessa enligt samma villkor. I 
Icarus finns många funktioner som underlättar för den driftansvarige användaren att hantera de 
inkommande larmen på bästa möjliga sätt. Icarus kan konfigureras så att den uppför sig olika 
beroende på t.ex. vilken tid på dygnet det är.  
Överordnade systemen som t.ex. TAC Vista, Exomatic kan ge larm, som sedan tas emot av ett 
Icarus klient-program, oftast ett program som heter GetAlarm. GetAlarm fördelar inkommande 
larmtext såsom prioritet, tid, sekvens nr, typ mm. GetAlarm kan dessutom läsa meddelande från 
filer som finns på hårddisken. Genom att ändra larmfilen kan man simulera larm och på detta sätt 
se att systemet fungerar när meddelandet kommer till önskade destinationer.  
Därefter skickas larm till Icarus Server där de samlas, hanteras och skickas vidare till t.ex. e-post, 
fax eller mobiltelefoner, beroende på vad som har angivits.  
För att undvika att användare stoppar Icarus av misstag installeras ett program som heter NT-
tjänst. Programmet NT-tjänst körs dolt i datorns bakgrund och detta gör att Icarus är mer 
feltolerant. Detta innebär att om någon stänger av Icarus av misstag körs programmet fortfarande 
i datorns bakgrund och det kan man se genom att en liten ikon i nedre höger kant representeras 
på datorskärmen. Ifall programmet NT-tjänst inte är installerat på datorn kan viktiga 
larmmeddelande inte komma fram om Icarus stängs av misstag. Andra bra egenskaper med NT-
tjänst är att det inte behövs någon inloggning i operativsystemet för att Icarus ska vara igång samt 
att Icarus kan köras under valfritt användarkonto.  

 
Figur 6: Bilden visar hur det kan se ut i Icarus Server fliken ”Historik”. Larmmeddelande 
status och prioritet visas med färg och siffra.   
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När ett larm kommer till Icarus Server hamnar det under fliken ”Aktiva”, om larmet når den 
önskade destinationen övergår larmet till fliken ”Historik”. I annat fall är larmet kvar under fliken 
”Aktiva”. Under tiden försöker Icarus återuppta kommunikationen med destinationen som 
larmet ska sändas till. Att larmet inte skickas vidare till personen kan bero på att Icarus har fått ett 
avbrott, att personen har stängt av mobiltelefonen eller är i en zon som saknar täckning.  
Det finns olika inställningar man kan göra för att se diverse saker på Icarus Server-fönster. Det 
som är mest intressant att se är tidpunkten då larmet är utlöst, när personen får larmet, vad det är 
för status samt vilken prioritet larmet har.  
Färgerna på larmmeddelanden i bilden ovan föreställer status på larmmeddelandet. Röd färg 
motsvarar utlöst larm vilket bör åtgärdas av den ansvarige som tar emot larmmeddelandet. Den 
gula och gröna färgen betyder att larm har blivit kvitterat respektive återgått till normal status. 
Sedan finns det larmmeddelanden som inte har en siffra eller färgbemärkning. I Unigyr-systemet 
t.ex. betecknar man status med texten i larmfilen och prioritet betecknas med små stjärnor i 
början av texten. Antalet stjärnor beskriver prioritetsgrad.  
Larm delas i olika prioritet, prioritet 1 är det allvarigaste larmet och bör åtgärdas omedelbart. 
Larmskalan sträcker sig ner till prioritet 10 och ju längre ned i prioritet skalan desto mindre 
viktigt är larmet.  
I Icarus finns två olika typer av destinationer, en fysisk destination och en pseudonym 
destination. En fysisk destination är den destination dit ett larm fysiskt kan sändas, som t.ex. fax 
och mobiltelefon. En pseudonym destination är ett programblock som kopplas till en funktion, 
t.ex. styrning av larmet beroende på tid och larmets innehåll. För att underlätta för framtida 
bearbetning av pseudonymer bör man ge en fysisk destination ett abstrakt namn. T.ex. om man 
bara skriver ett mobilnummer på ett personobjekt blir risken stor att man glömmer till vem det 
angivna mobilnumret tillhör. Därför är det viktigt att skriva in personens namn på personobjektet 
och sedan inne i objektet skriva in personens mobilnummer. Detta bidrar till att det blir lättare att 
ändra i objektet i framtiden om personen byter telefonnummer eller ändrar tjänst. I rapporten 
förekommer två benämningar för samma sak, ibland används ordet pseudonym och ibland ordet 
objekt.      
 
Nedan illustreras ett exempel på hur man bör undvika att benämna pseudonymen: 

 
Så borde pseudonymen se ut i schemat: 

 
Inne i personobjektet (CHEFENS NUMMER) skrivs GSM före mobilnumret. För fast telefoni 
måste RING stå före telefonnumret för att destinationen ska kunna nås.  
Pseudonymen Person kan se ut som i figur 7. I person-pseudonymen skrivs mobilnummer till den 
personen som ska ha larmmeddelandet. Man kan välja om mobilnumret ska vara inaktivt eller att 
larmmeddelandet skickas primärt, sekundärt eller i tredje hand till berörda personer. Om primär 
larmmottagare byter mobilnummer skickas larmmeddelandet till sekundär eller eventuellt till en 
person i tredje hand. 
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Figur 7: Ett exempel på hur pseudonymen Person kan se ut i Icarus. 

I pseudonymen Filter finns olika funktioner som avgör hur larmet ska uppföra sig. Som man kan 
se i figur 8 består filter-funktionen av flera inställningsmöjligheter nämligen: destination, larm 
status, prioritet, meddelande text innehåll och ursprungligt system. För att larmmeddelandet ska 
nå den önskade destinationen ”Om uppfyller sänd till” ska de andra inställningarna stämma 
överens med larmtexten. I annat fall sänds larmmeddelandet i form av textfil till nästa filter som 
hänvisas i ”annars sänd till”. Larm-status beskriver när Icarus ska sända larmmeddelande till 
destination. Är ”Passera om utlöst larm” ikryssat innebär det att bara utlösta larm når den 
berörda personalen. När larm kvitteras och återställs kommer ett meddelande upp i Icarus, men 
meddelandet skickas inte ut till personerna genom GSM. Detta för att inte sända onödig 
information och dels för att sänka kostnaderna för företaget när SMS skickas. Under fliken 
prioritet anges hur viktigt larmet är. Man kan välja att sända flera larmprioriteter på samma gång. 
Detta gör man genom att t.ex. skriva 1-5 eller 1,2,3,4,5 osv. Meddelandetextens innehåll varierar 
beroende på varifrån larmet kommer. De orden som står i ”Passera om detta hittas” gör att 
larmmeddelandet passerar igenom filtret när innehållet i filtret stämmer överens med larmtexten. 
Filtret söker igenom larmtexten beroende på vad som står i ”Passera om detta hittas” eller 
”Passera inte om detta hittas” avgör var larmmeddelandet ska sändas. Funktionen ”Passera inte 
om detta hittas” används för att blockera vissa larmmeddelande att nå till oönskade destinationer. 
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Figur 8: Exempel på hur konfigurationsinställningar i pseudonymen Filter kan se ut.   

Pseudonymen Split har funktionen att fördela vidare larmmeddelande till andra Filter, Split, 
Tidkanal och Personobjektspseudonymer som anges inne i pseudonymen Split. 
 

 
Figur 9: Exempel på hur innehållet i pseudonymen Split kan se ut. 

Med pseudonymen Tidkanal kan larmmeddelanden styras beroende på tiden, som bestäms av 
datorns klocka. I tidkanalen kan man begränsa under vilken tid på dagen eller natten personen 
kan få larmmeddelanden. Hur tidskanalpseudonymen ser ut visas i figur 10. 
I Icarus finns olika användningsmöjligheter. Man kan bygga ett jourschema där det anges vem 
eller vilka som får ett meddelande vid olika tidpunkter.  
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Figur 10: Exempel på hur innehållet i en pseudonym Tidkanal kan se ut. 

Funktioner eller ”händelser” kan skapas i Icarus Server. En händelse kan t.ex. vara att ett 
meddelande är försenad eller ej kan sändas. En text eller en akustisk ljudsignal kan väljas att 
aktiveras när en händelse inträffar och på sätt påpeka att ett problem har uppstått som måste 
åtgärdas. Om det blir fel i kommunikationen mellan Icarus och en tjänst t.ex. GSM-telefon kan 
onödiga kostnader inträffa. Detta kan förhindras då det finns möjlighet att ställa in 
kostnadskontroll i form av kostnadstak. När det uppstår fel under sändning av ett meddelande 
sker en fördröjning när Icarus försöker sända meddelandet igen. Varje gång Icarus försöker sända 
meddelandet ökar fördröjningen i längd.  
Inställningarna för detta görs genom fliken "Händelser" i "Icarus Server inställningar", se figur 
11. 

 
Figur 11: I bilden ovan visas vilka händelser i Icarus Server som kan väljas. 
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2.4 Icarus DB 
 
Icarus DB (Databas) är en tilläggsfunktion till Icarus. Fungerar på det sättet att larm sparas på en 
SQL server som används för hantering och analys av databaser. Microsoft SQL Server ingår inte i 
Icarus DB. Licensen måste införskaffas separat. För att dessa två ska kommunicera med varandra 
använder sig Icarus DB av en teknik som heter ADO (ActiveX data objects). Det går bra att köra 
Icarus och SQL Server på samma dator men det är också möjligt att köra dessa på olika datorer. 
Vilken SQL Server man väljer är upp till kunden och dennes behov. Icarus Databas stödjer 
Microsoft SQL Server 2000, MSDE, Microsoft SQL Server 2005 och SQL Express.  
Microsoft SQL Server 2000 är en databasmotor som kan använda flera processorer, hårddiskar 
och dessutom samarbeta med flera datorer. MSDE är en liknande variant av Microsoft SQL- 
server 2000 fast med sämre prestanda och en begränsning till maximalt 2 GB data i databasen. 
Microsoft SQL Server 2005 är en uppgraderad version av de tidigare. SQL Express är en bantad 
version av Microsoft SQL Server 2005 med en begränsning på datamängden i databasen till 4 
GB. För att veta mer om var och en av dessa databaser hänvisas läsaren till keylogic1.  
De funktioner som erbjuds med Icarus DB är följande: 

• Larm/meddelande kan visas på fler datorer, kan ses i tidsföljd eller som en lista över aktiva 
larm.  

• Larmhistorik kan sparas i en SQL-databas och det är hårddiskstorleken som bestämmer hur 
många larm som kan sparas. Rättare sagt är det 1500 larm/Mb.  

• Med Icarus DB får man avancerade sök- och sorteringsmöjligheter. 

• Statistisk information. T.ex. kan man få fram antalet larm under en viss månad. 

• Man kan komma åt larm/meddelande via externa applikationer. Möjligheten finns att logga in 
från en annan dator och komma åt larm/meddelande-information.  

Funktioner som ACC mest är intresserade av är statistikinformation och avancerad sök- och 
sorteringsmöjligheter. Genom att göra ett urval av en viss larmtyp kan ACC föra statistik om hur 
många larm som gått och även visa det i diagramform i marknadsföringssyfte vid värvning av nya 
kunder.  
 
  
 

                                                 
1 www.keylogic.se 
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3 Utförande 
 
3.1 Föregående struktur  
 
Tidigare i rapporten har de överordnade systemens funktion beskrivits. I det här kapitlet 
dokumenteras de olika systemens ursprungliga uppbyggnad samt vilka tjänster som användes. Allt 
detta för att underlätta för läsaren att se vad det här examensarbetet har gått ut på, samt att föra 
en dokumentation åt ACC. 
Nedan följer Exomatic, Siemens Unigyr, Ta Vista och TAC Vista föregående struktur med 
personobjekt, filterobjekt splitobjekt och tidkanalobjekt inne i Icarus. Dessa är i sin tur kopplade 
till varandra genom att destinationen inne i objekten anges. Fönstren som visas i figurerna hittas i 
Icarus när nya objekt ska läggas till, tas bort eller ändras. INU Vision var inte uppbyggt på samma 
sätt, visas och förklaras nedan.  
 

Exomatic  
 
Hur filtren i Exomatic var programmerade hittas under bilaga 1. Schemauppbyggnaden som visas 
i figur 12 hittas i bilaga 4. 
 

 
Figur 12: Figuren visar de pseudonymer som användes i Exomatic (Person-, Filter-, 
Tidkanal- och Splitobjekt).
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Siemens Unigyr    
 
Siemens Unigyr hade liknande uppbyggnad som Exomatic. Den stora skillnaden är att 
tidkanalobjekt inte användes i Unigyr. Hur filtren i Unigyr var programmerade hittas i bilaga 2. 
Under bilaga 6 visas föregående schema konstruktion för Siemens Unigyr.            
 

 
Figur 13: Figuren visar de pseudonymer som användes i Siemens Unigyr (Person-, Filter- 
och Splitobjekt). 
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TAC Vista 
 
TAC Vista hade också en liknande uppbyggnad som föregående två systemen som nämndes. 
TAC Vista var kopplad till de olika objekten på ett mer ostrukturerat sätt vilket kan ses på 
schemat i bilaga 5. Flera telefonnummer hittades som saknade beskrivning. Antagligen var det så 
att en person slutade eller bytte nummer och då la man bara till det nya telefonnumret utan att ta 
bort det gamla. Filter programmeringen hittas under bilaga 3.  
 

 
Figur 14: Figuren visar de pseudonymer som användes i TAC Vista (Person-, Filter-, 
Tidkanal- och Splitobjekt). 
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Ta Vista 
 
Ta Vista bestod av bara fyra objekt vilka kan ses i figur 14. Ta Vista implementerades bara in i det 
nya systemet i bokstavsordning och undersöktes inte ytterligare då den endast skötte en 
destination.  
 

 
Figur 15: Pseudonymer som fanns i Ta Vista (Filter-, Person- och Splitobjekt).

 21



INU Vision 
 
INU Vision är ett överordnat system som inte hade samma struktur som de andra överordnade 
system som visats ovan. Uppbyggnaden visas i figurerna 16a och 16b. Eftersom de andra 
systemen liknande varandra i konstruktion valdes uppbyggnaden av INU Vision som liknade de 
andras överordnade system. I figur 16 finns en spalt som heter ”Benämning”, under den spalten 
står det i vilket område anläggningen finns som systemet övervakar. Utifrån den informationen 
har filter- och splitobjekt skapats. Sen vet vi vilken person som har ansvar för området och då är 
det bara att göra om de till personobjekt vilket ses i bilaga 7.    

 
Figur 16: Figuren visar hur INU Vision strukturen såg ut när projektet påbörjades.   
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3.2 Befintlig struktur 
 
För att kunna bygga ett välstrukturerat program i Icarus var planeringen av detaljer viktig från 
början. Utifrån pseudonymerna som erhållits från företaget dokumenterades den gamla 
strukturen i Icarus efter bokstavsordning. 
Det var viktigt att allt dokumenterades väl när ändringar gjordes så att det blir lättare att hitta i 
den nya konstruktionen. Efter att dokumentationen av alla pseudonymer var klar gjordes ett 
schema för varje överordnat system. Med detta kunde strukturen för varje system betraktas på 
papper, hur uppbyggnaden ser ut och var alla pseudonymer leder i programmet. För att 
underlätta för oss och för framtida användare valdes olika färger som representerar olika 
pseudonymer; filter till blå färg, split till grå färg, tidkanal till orange färg och personobjekt till gul 
färg. Med olika färger på pseudonymer ser schemat överskådligare och mer strukturerat ut.  
Grundstrukturen bestämdes att den skulle se ut på följande sätt i schemat och Icarus: 
 

  
 
Tidkanal lades framför varje personobjekt, fördelen med det är att det är väldigt enkelt att gå in 
och ändra om personobjekten som ska ha larm en viss tid på dygnet. Annars kan tidkanalen vara 
avstängd och då kan larmmeddelande inte sändas till SOSACCES eller berörda personer.  
SOSACCESS är en tjänst i Icarus som är direkt kopplad till ett vaktbolag som ansvarar för 
säkerheten på kvällar och helger då ansvarig personal på företaget inte har hand om 
övervakningen.  
Sådan tidkanalstruktur bidrar till ökad flexibilitet för framtida ändringar i programmet och på så 
sätt hjälper det driftteknikern att lättare anpassa programmet efter nya behov, t.ex. när någon 
person ska få ett larmmeddelande eller ej.  
Alla filter med PRIO_1 ska ha larm endast av prioritet 1 medan Filter med PRIO_2 ska ta emot 
alla larm med prioritet 2-9. Larm med prioritet 10 tar man inte hänsyn till.  
SOSACCES infördes vid varje Filter_PRIO_1 för att ta emot larmmeddelande av prioritet 1 och 
valdes att stå på första tidkanalen för strukturens skull. SOSACCES kan vara inaktiv, men vid 
behov är det lätt att aktivera den då den finns länkad i systemet. 
Inne i tidskanalerna har följande konfigurationer lagts in: ACC Norrköping, ej arb. tid, Inaktiv 
och så fanns det redan en konfiguration inne i tidskanalen, Default.  
ACC Norrköping   00:00-24:00     Dygnet runt 
Ej arb. tid   17:00-07:00     Arbetsdagarna 
  00:00-24:00     Lördag och söndag 
Inaktiv  --:--    --:--      
Default (förvald) fanns redan med och i början när systemet testades sattes Default till samma 
värden som ACC Norrköping, dvs. att den alltid släpper igenom larm/meddelande. När 
konstruktionen byggdes var det en bugg i tidskanalen som gjorde att funktionerna var oläsliga 
och det gick bara att gissa sig fram till konfigurationen. ACC Norrköping lades till för att de 
anställda i Norrköping ska få dessa värden och att det blir lätt att ändra längre fram i tiden. 
För att få en bättre struktur och för att alla pseudonymer ska vara sorterade efter 
bokstavsordning döptes pseudonymerna på följande sätt: 
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AF_ACC_NORRKOPING är Filter 
BS_ACC_NORRKOPING är Split 
CT_ACC_NORRKOPING är Tidkanal 
EP_Klövern_Thomas är Extern Person  
IP_AJO är Intern Person 
Eftersom Icarus sorterar automatisk i bokstavsordning valdes benämningen AF före alla Filter, 
BS före alla Split osv. Genom att de första bokstäverna är A, B, C, E och I, sorteras 
pseudonymerna i Icarus i den här följden: Filter, Split, Tidkanal, Extern personer och Interna 
personer.  
Det blir mer överskådligt och det är lättare att hitta när alla Filter ligger under varandra, alla Split 
under varandra, alla Tidkanaler under varandra osv.  
Att Split placerades före Tidkanal var för att larm kanske går till flera personer och då kan det 
vara lämpligt att ändra i Tidkanalen just för den personens arbetstid.  
 

 
Nackdel att ha Tidkanalen före Split som på bilden ovan är att man ställer in tidsperiod på dygnet 
då Tidskanalen ska vara aktiv. Alla objekt som är länkade via Split kommer då att ha fasta tider 
och inte kunna anpassas. T.ex. om tidkanalen släpper igenom dagtid, då skulle alla personer efter 
Split pseudonymen få larm dagtid även om vissa personer under den pseudonymen borde alltid få 
larmmeddelande. Efter vissa Tidkanaler lämnades tomma platser på personobjekten både i 
schemat och i Icarus ifall nya personobjekt ska läggas till i framtiden. 
Filter och Split delades upp efter prioritet på följande sätt: 

 
I uppbyggnaden av konstruktionen har en skrivare lagts till. Trots att ACC inte använder en nu 
har man planer på att införa det så småningom. Skrivaren ligger längst upp i konstruktionen och 
alla larmmeddelande som kommer in till Icarus ska skickas direkt till skrivaren som skriver ut 
meddelandet automatiskt.   
 

 
 
Pseudonymerna skrevs med stora bokstäver och utan å, ä och ö i samråd med ACC för att 
förhindra missförstånd och buggar i programmen. I filterobjekten skrevs orden med å, ä och ö 
för att larmfilerna i DUC:arna är programmerade med dessa bokstäver. Därför bestämdes att 
orden i filterobjekten ska innehålla de tre bokstäverna om larmfiler kräver det.   
 

 
 
För framtida bruk lades en extra funktion i konstruktionen, Icarus Guard (för mer information 
om Icarus Guard, se utvecklingsmöjligheter). 
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3.3 Ändringar 
 
Med ändringar menas att gruppen bytte namn på vissa pseudonymer för att förtydliga vilka 
anläggningar som styrs och övervakas. Nedan kan man se de ändringar som gjorts när det gäller 
namnbyte på filter: 
Filter namn från början:   Nuvarande namn på filter: 
Filter_Ingel   AF_COOP_NRK_PRIO 
Filter_Pro   AF_PRONOVA_PRIO 
Filter_SOS_NK2  AF_NK_SPADEN_PRIO 
Filter_ADAM  AF_ADAM_VVIK_PRIO 
Filter_KF_SKB  AF_CK_SKB_PRIO 
Filter_OBS_NYKO  AF_COOP_NYKO_PRIO 
Filter_ STORUMAN  AF_STORUMAN_PRIO 
Filter_PRIO_Wahlquist  AF_WAHLQUIST_DATA 
De objekt som har tagits bort från systemen är följande: INU_LUDVIKA1, 
KONTAKTSTRAND, AF_TROHATTA_SKRIVARE, Filter_PRIO_STORUMAN. Vissa av 
objekten har varit överflödiga medan andra existerar fortfarande men har försvunnit då 
kopplingen har gjorts enklare.  
Fyra nya filter lades till i systemet som inte är i bruk än men kommer att vara det så småningom: 
DOW, COOP_HALLFORS, LAMBOHOV och TIB_ESK. 
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3.4 Testkörning med simulerade larm  
 
När konstruktionen var klar i Icarus programmet, gjordes en testkörning där simulerade larm 
skulle skickas igenom hela programmet till olika destinationer för att bekräfta att allt är rätt 
kopplat. Målet med testkörningen med simulerade larm var att se till att larmmeddelande kommer 
fram till personer som ska ha larmmeddelande, för att undvika fel när programmet testas skarpt 
på företaget.   

I GetAlarm inställningar väljs överordnat system, i vilken form meddelandet ska tas emot, 
varifrån larmet ska hämtas samt vart larmmeddelandet ska sändas. Icarus och GetAlarm kan 
behandla flera system samtidigt. I figur 17 ser man fönsterrutan i GetAlarm där tre olika system 
visas samt destinationen vilket innebär att larmmeddelandet startar filtreringen där för att sedan 
gå igenom hela systemet tills passande destination (filter) nås.  
 

 
Figur 17: Bilden visar vilka inställningar klient Get Alarm har. Under fliken 
”Mottagningar” hänvisar man vilket larmfil man ska hämta larmmeddelandet från och 
vart i konstruktionen det ska skickas. 

Gamla larmfiler erhölls från företaget för tre överordnade system. Exempel på hur larmfilerna ser 
ut kan man se i figur 18 och figur 19. Testkörningen utfördes på följande sätt: 

Om ordet GAMLEBY står bredvid ”Passera om detta hittas” i filtret GAMLEBY, ska detta ord 
skrivas i larmfilen så som det står i filtret då Icarus skiljer på stora och små bokstäver.  

Vi simulerade med larmfiler från två olika system, Unigyr och TAC Vista, för att se att systemet 
fungerar som den ska. I figur 18 och 19 visas hur larmmeddelande kan se ut för de två.  
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Figur 18: Ett exempel på hur Larmmeddelande för Unigyr systemet kan se ut. 



 
Figur 19: Ett exempel på hur Larmmeddelande för TAC Vista systemet kan se ut. 

Genom att manuellt gå in och ändra i själva larmfilen fås möjlighet att testa igenom alla filter och 
om önskad destination nås i hela konstruktionen. Alla filter testades, vissa simulerade larm kunde 
inte nå de önskade destinationerna p.g.a. innehållen i vissa filter. Här är ett exempel: 

Ett simulerat larm skulle skickas till filter ”TARNABY” genom att skriva TÄRNABY i larmfilen. 
Larmmeddelandet fastnade på filtret ABY eftersom de tre sista bokstäverna i ordet TÄRNABY i 
larmfilen reagerade på filtret. Icarus kan känna av bokstäver i rad oavsett om de är i början, i 
mitten eller i slutet av ordet. Filtret ABY är konfigurerad på så sätt att i ”Passera om detta hittas” 
reagerar på just ordet ABY. 

Detta problem kunde lösas på två sätt: 

Första sättet är att ta bort de tre sista bokstäverna i ordet TÄRNABY så att det bara står TÄRN 
bredvid ”Passera om detta hittas” i filtret TARNABY. När de tre sista bokstäverna tas bort då 
kommer inte filtret ABY reagera på ordet TÄRNABY från larmfilen.  

Andra sättet är att skriva ordet TÄRNABY i filtret ABY bredvid ”Passera inte om detta hittas”. 
På så sätt skulle larmmeddelandet som ska till destinationen TÄRNABY gå igenom filtret ABY 
utan några problem.  

Vi har valt att använda det första sättet. Båda sätten fungerar men vid utökning av 
konstruktionen och vid slarv av dokumentation kan det vara svårare att hitta just det filtret man 
har skrivit ändringen i ”Passera inte om detta hittas” då det kan vara vilket filter som helst i 
konstruktionen. Genom göra som vi har gjort låter det mer logiskt att kontrollera under 
TÄRNABY om filtret skulle fastna på ett ord som innehåller TÄRN t.ex. Rekommendation till 
företaget blir då att fortsätta föra ordentlig dokumentation för att inte tappa bort sig i systemet.  

Tre av de fem överordnade systemen testades, Unigyr, TAC Vista och Exomatic. Ta Vista styr 
bara en fastighet och det gick bra att nå till den genom att simulera larmmeddelandet i TAC 
Vista. INU Vision kunde inte testas p.g.a. att inga larmfiler var tillgängliga för testkörningen. 

Det var enklast att testköra programmet med larmfiler från TAC Vista och Unigyr. Med TAC 
Vistas larmfil kunde både prioritet 1 och 2 testas och fungerade under testningen. Unigyrs larmfil 
klarade inte av att sortera larm efter prioritet så som TAC Vista gjorde. Men kollar man på figur 
18 så kan man på tredje raden se två små stjärnor. Eftersom det inte gick att komma i kontakt 
med någon som visste så mycket om Unigyr gjorde vi ett antagande efter att ha jämfört olika 
larmmeddelanden från Unigyr. Efter att ha jämfört antalet stjärnor och hur pass allvarligt larmet 
var antog vi att en stjärna motsvarar prioritet 1, två stjärnor motsvarar prioritet 2 och tre stjärnor 
står för andra mindre viktiga larm. 

 27



 28

3.5 Skarp testkörning 
 
Skarp testkörning gjordes på företaget för att i verkligheten tillämpa det Icarus system som 
gruppen har konstruerat under examensarbetet.  

Först installerades ett GSM modem på datorn så att SMS meddelanden kunde skickas till 
personer som finns i Icarus systemet. Sedan testade vi att sända ett testmeddelande från Icarus till 
mobiltelefon för att se att det fanns en koppling mellan datorn och mobilen, vilket det gjorde. 
Efter det konfigurerades en virtuell server där hela Icarus konstruktionen skulle testas. Att 
testkörningen gjordes på en virtuell server var för att inte orsaka problem på det befintliga Icarus 
systemet på företaget. Under testkörningen uppstod problem när larmen skulle passera vissa 
filter. Larmen kom inte fram till de önskade destinationerna, dessa problem åtgärdades genom 
konfiguration i de filter larmen stoppades.  

E-post tjänsten konfigurerades genom att ange företagets IP-adress så att larmmeddelanden 
kunde skickas till personer via e-post. Personobjekten SOSACCES kopplades bort under 
testkörningen för att undvika att larmmeddelande skickades till dem.   

De larm/meddelande som inte kom in av sig själva fick vi hjälp med av företagets drifttekniker, 
genom att ändra lämpligt värde i DUC:en utlöstes larm och vi såg att även kommunikationen 
mellan den fastigheten och driftcentralen fungerade. Detta gjordes genom att koppla upp sig på 
överordnarsystemen med hjälp av respektive modem. Överordnade systemet Ta Vista var svår att 
få larm p.g.a. att systemet var gammalt.  

Under testkörningen uppstod ett problem som ledde till ändringar både i schemat och i Icarus 
konstruktionen. När vissa larmmeddelande som innehöll ordet ”indikering” skulle gå igenom 
filter RINGHALS och fortsätta till de önskade destinationerna fastnade dessa just på filtret 
RINGHALS. I det filtret stod ordet Ring bredvid ”Passera om detta hittas” vilket reagerade på de 
sista fyra bokstäverna i ordet ”indikering” i larmmeddelandet. Därför fastnade larmmeddelandet 
på filtret RINGHALS och inte kunde fortsätta vidare till de önskade personobjekten. För att 
åtgärda felet var det enklare att placera filter RINGHALS längst ner i konstruktionen än att skriva 
RING bredvid ”Passera inte om detta hittas” i varje filter som kom efter filtret RINGHALS.  

Filtret RINGHALS plockades ut ur den alfabetiska ordningen och placerades längst ner i 
kopplingen på grund av flera orsaker. Den främsta av dem var att när ACC utökar sin verksamhet 
och ska lägga in fler filter i konstruktionen, kommer kanske personen i fråga inte att veta varför 
man ska skriva Ring i ”Passera inte om detta hittas” i det nya filtret. Det som kommer att hända 
är att larm som innehåller ordet Indikering fastnar på RINGHALS. Genom att ha filtret längst 
ner slipper man oroa sig för detta problem.  

Vissa filter från Siemens Unigyr Insight kunde inte testas p.g.a. att det var svårt att få kontakt 
med de från driftcentralen och i vissa fall var det svårt att hitta på larm som inte utgjorde skada. 
De filter som inte har testats är: GAMLEBY, NYKLAN och FISKEBY och detta för att undvika 
att skada anläggningen och orsaka onödiga kostnader för företaget.  

I filter SPADEN där kontakt med anläggningen inte kunde erhållas men som inte låg alltför långt 
bort, åkte gruppen och manuellt utlöste ett larm. På så sätt fick vi veta att även den anläggningen 
fungerade bra ihop med den nya konstruktionen.  

 

 



3.6 Utvecklingsmöjligheter 
 
Utvecklingsmöjligheter i Icarus är viktiga att beakta för att främja användandet och minska 
kostnader för företaget. Under examensarbetets gång upptäcktes vissa funktioner i Icarus som 
kan förbättras i framtiden.  

När t.ex. en person som ska ha larmmeddelande går på semester bör någon annan ansvarig ta 
emot larmmeddelandet istället. Enligt figur 20 har man flera valmöjligheter när person 
pseudonymen ska konfigureras. Men funktionen att skicka larmmeddelande till sekundära 
destinationer eller i tredje hand om sändningen till primära destinationen misslyckas är begränsad 
i Icarus. Endast om en person som är inställd som primär mottagare stänger av sitt nummer eller 
om ett nummer som inte existerar matas in kan larmmeddelande sändas till sekundär person. Ta 
hänsyn till att det står stänger av sitt nummer, vilket innebär att abonnemanget stängs av och inte 
att personen bara stänger av sin mobil telefon. När telefonen är avstängd eller saknar täckning 
skickas meddelandet till primär destination. Enda sättet att ha ”back up” funktion är att använda 
pseudonymen ”återsänd till kvittens”. Fungerar så att personen som får larmmeddelandet ska 
skicka tillbaka samma SMS för att bekräfta att denne har fått meddelandet. Annars skickas SMS:et 
vidare till sekundär destination. Eftersom det kostar företaget pengar att svara på SMS:et väljer 
man att inte aktivera denna funktion.  

Därför kan den här funktionen utvecklas så att den blir anpassningsbar, att den används bara när 
primär mottagare inte är tillgänglig t.ex. om det är dålig täckning eller avstängd telefon, i detta fall 
borde den sekundära mottagaren ta emot larmmeddelandet. En idé kan vara att ha 
leveransrapport i Icarus, fås inte leverans rapporten inom en viss tid skickas meddelandet till 
sekundär destination osv. Men det överlåter vi till Keylogic att fundera över.  
 

 
Figur 20: Inställningar för personobjekt. 

Den nya versionen av Icarus, Icarus DB(databas) har många nyttiga fördelar så som sortering, 
histogram osv. men en viktig detalj som vi saknade var att det inte gick att se om larmet var kvar i 
aktivt läge och det gick heller inte att se i detaljlistan om larmet har gått fram till önskad 
destination.  

Det skulle vara önskvärt att kunna se att larmmeddelande når fram till ansvariga personer som 
åtgärdar felet som orsakade larmet. Om det är ett allvarigt larm som bör åtgärdas omedelbart inte 
kommer fram till ansvariga personer kan detta orsaka ekonomiska förluster när delar i 
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anläggningen går sönder. Med Icarus 2.6 kan man se om larmmeddelande togs emot av ansvariga 
personer, därför borde användaren ha både Icarus och Icarus DB igång samtidigt.  

När larmmeddelande tas emot av ansvariga personer representeras det i den gamla versionen av 
Icarus av röd och grön färg bredvid personobjektet, röd färg visar att larmmeddelande inte har 
kommit fram till destinationen medan grön färg visar att personen har fått larmmeddelandet. 
Detta ses i bilden nedan.  
 

  
Figur 21: Så kan det se ut när ett larmmeddelande skickas via mobiltelefon och e-post i 
Icarus systemet. Grönt prick säger oss att larmmeddelande har kommit fram.  

För att utöka tjänster på företaget som kan underlätta bearbetningen med larm kan Icarus Guard 
installeras på datorn. Icarus Guard kan bland annat genom en inbyggd webbserver presentera 
viktiga larm på nätverket, vilket kan vara bra i marknadsförings syfte för att värva nya kunder till 
företaget. Med Icarus Guard kan larm kvitteras via nätverket. Annan viktig funktion i Icarus 
Guard är systemövervakning. Alla råkar någon gång ut för att datorn låser sig eller att modemet 
hänger sig och samma sak kan hända på ACC:s driftövervakningscentral. Med Icarus Guard 
installerad på datorn möjliggörs övervakning av att systemet fungerar. Om det uppstår problem i 
Icarus, fastighetssystem, nätverk eller kablar kan Icarus Guard sända akustiska eller visuella larm 
som meddelar användaren om problemen som har skett.  
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4 Resultat & Diskussion 
 
Efter genomfört examensarbete har gruppen uppnått målet med examensarbetet. Ett 
välfungerande Icarus system har konstruerats, detta ska underlätta för personalen på ACC att 
underhålla driftkörningen. Fem system har implementerats i ett system, dessutom har schema 
ritats samt varje pseudonym dokumenterats. Gamla funktioner har bevarats till stor del i det nya 
systemet samt nya funktioner och objekt har lagts till. Det som är bra med att ha ett schema 
tillgängligt är att man kan följa dokumentationen. När större projekt ska göras kommer det att 
underlätta att göra ändringar i systemet. En annan fördel är att det inte finns några gömda objekt 
som orsakar kostnader för företaget i form av SMS och ”ringa upp” funktionen.  

Vi förstår inte varför ordet Ring i filtret RINGHALS reagerar på de fyra sista bokstäverna i ordet 
”indikering”, när vi har i ena ordet stor bokstav R och i den andra lilla bokstav r. Vi misstänker 
att det är en bugg i Icarus. 

När vi utökade konstruktionen i Icarus systemet blev Icarus långsam vilket ledde till att det tog 
nästan en minut att spara konfigurationer. Hela systemet flyttades då över till en lite snabbare 
dator som hade snabbare processor och större minneskapacitet. Processorutnyttjandet blev lägre. 
Det tog kortare tid att spara informationen på en bättre dator.  

INU Vision hade en annan uppbyggnad som man kan se enligt figurer 16a och 16b i kapitel 3.1. 
INU Vision strukturen ändrades så att den liknar de andra överordnarsystemen som kan ses i 
Bilaga 4 och Bilaga 5. I och med det uppfylls målet som beskrivs i metod. 

Den kanske viktigaste punkten med den nya strukturen är att företaget kommer att ha lättare att 
utveckla systemet. Med andra ord så blir det mycket lättare att lägga till/ta bort objekt i ett 
väldokumenterat system. Gruppen har lagt ner tid på att rita scheman för att strukturen ska vara 
överskådlig och för att underlätta dokumentation. Nu gäller det för företagets anställda att 
dokumentera kontinuerligt när ändringar görs.  
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6 Bilaga 
 
Bilaga 1: Exo filter dokumentation (föregående) 
 
Filter          Passera om detta hittas Passera inte om detta hittas  Larm status  Prioritet 
 
Filter NK2 pro utlöst larm  1.2 
 
Filter_ACC_Norrköping ACC Norrköping  utlöst larm 1.2 
 
Filter_Bronsen Brons  utlöst larm 1.2 
 
Filter_COOP_Skänninge Coop,Kv Coop                                                                        utlöst larm     1.2    
             Konsum Skänninge 
  
Filter_Ingel Ingel duc   utlöst larm    1.2 
 
Filter_Klövern_Nyköping Fabr, Stra, Sten, Fura,                                                             utlöst larm  1.2 
 Spis, Komp, Riks, Bruk,  
 Fors, Lans 
 
Filter_Pro Pr skf utlöst larm 1 
 
Filter_Rexroth Bore utlöst larm,   1 
  meddel.  
 
Filter_Ringhals Ring, Vid utlöst larm 1 
 
Filter_SGQ duc01, duc02, duc03,                                                     utlöst larm,   1.2 
  meddel.   
 duc04, duc05, duc06,  
 duc07, duc08, duc09,  
 duc10, duc11, duc12,  
 duc13, duc14 
  
Filter_Skeppet Skeppet lansuc, dowduc, duc11,  utlöst larm 1.2 
  duc12, duc13, duc14 
 
Filter_SKF SKF, skf ingel utlöst larm 1.2  
 
Filter_SOS_NK2              NK2.AlaPt30,NK2.AlaPt31,                                                   utlöst larm  1.2 
 NK2.AlaPt32,NK2.AlaPt33, 
 NK2.AlaPt34,NK2.AlaPt35, 
 NK2.AlaPt36,NK2.AlaPt37, 
 NK2.AlaPt38,NK2.AlaPt39, 
 NK2.AlaPt40,NK2.AlaPt41 
 
Filter_Svardet Svärdet "Svärdet,  utlöst larm 1.2 
   KvSvärdet AS4 UC,   
   Kv Svärdet,AS5 TA/FA4,  
   TA/FA-4-RSP-3:4 Fel", 
   "Svärdet,Kv Svärdet, 
   AS7 TA2C,TA2C-GP", 
   "Svärdet,Kv Svärdet, 
   AS6 TA1C,TA1C-GP", 
   "Svärdet,Kv Svärdet, 
   AS2 TA1B,TA1B-GP" 
Filter_Valeo Valeo, VALEO, valeo utlöst larm,  1 
  meddel.   
Kontakt_Strand   1 
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Bilaga 2: Unigyr filter dokumentation (föregående) 
 
Filter                           Passera om detta hittas Passera inte om detta hittas   Larm status   Priroritet 
 
ALARM_UNIGYR_PRIO        Larm Kvitterat, Normal   Utlöst larm 
 
Filter_ABY ABY 
 
Filter_ADAM ADAM 
 
Filter_AGROET AGROET 
 
Filter_COOP_O COOP_O 
 
Filter_ERICSSON ERICSSON 
 
Filter_Fiskeby FISKEBY 
 
Filter_GAMLEBY GAMLEBY 
 
Filter_INGELST INGELST0, INGELST1  1.2 
 
Filter_KF_SKB KF_SKB 
 
Filter_MAXIHUSE MAXIHUSE 
 
Filter_NYKLAN NYKLAN 
 
Filter_OBS_NYKO OBS_NYKO 
 
Filter_Skolden SKOLDEN  Utlöst larm 1.2 
  
Filter_SOLECTRO SOLECTRO  Utlöst larm    1 
 
Filter_Tekhus TEKHUS 
 
Filter_Tib_Hbg TIB_HBG 
 
Filter_Tib_lan TIB_LAN 
 
Filter_Tib_Ore TIB_ORE 
 
Filter_Vattenf VATTENF 
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Bilaga 3: TAC Vista filter dokumentation (föregående) 
 
Filter                                   Passera om detta hittas  Passera inte om detta hittas   Larm status  Prioritet 
 
Filter_Bispgården BISPGÅRDEN utlöst larm,  1.2 
  meddelande 
 
Filter_Brunnen Söderköpings brunn 
   
Filter_ Brunnen_Aktiv Larmtillstånd 01 Larmtillstånd 00 
 
Filter_ CKKisa Kisa  utlöst larm  
 
Filter_Norsjö NORSJO  utlöst larm,  1.2 
   meddelande  
 
Filter_Näsåker NÄSÅKER utlöst larm,  
  meddelande 1.2 
 
Filter_Prio_Norsjö 
   
Filter_Prio_Storuman 
   
Filter_Prio_Tärnaby 
   
Filter_Prio_Wahlquist Hög temp serverrum 
   
Filter_Storuman STORUMAN utlöst larm,  
  meddelande 1.2 
 
Filter_Tärnaby TÄRNABY utlöst larm,  
  meddelande 1.2 
 
Filter_Wahlquist Wahlquist verkstäder  
 LKPG 
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Bilaga 4: Exomatic föregående struktur 

Filter_Pro Split_Pro

Split_SGQ

Filter_Ringhals

Filter_SGQ

Filter_Ingel

Filter_Klövern_Nyköping

Split_Ingel

Split_Klövern_Nyköping

Split_Ringhals

Filter_Rexroth

Tony Klövern

AJO

RKA

Split_NK2Filter Filter_SOS_NK2 SOSACCES

Split_Rexroth

Filter_ACC_Norrköping Split_ACC_NorrköpingSchema_ACC_Norrköping

Filter_Bronsen Split_Bronsen Schema_Bronsen Klövern_Robert

Filter_COOP_Skänninge Split_COOP_Skänninge FSI

FTH

SOSACCES

PerfectSecurity

Schema_Klövern_Nyköping

Ringhals

GAX

Filter_Skeppet Split_Skeppet

Split_SKF

Split_Svardet

Split_Valeo

Filter_SKF

Filter_Svardet

Filter_Valeo

MKL

Klövern_Thomas

AJO

MWE
Schema_Skeppet Klövern_Thomas

PerfectSecurity

Schema_Svardet
PerfectSecurity

Kontakt_Strand Totalvakt
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Bilaga 5: TAC Vista föregående struktur 
 

Filter_Bispgården

Filter_Wahlquist

Split_Bispgården

Split_Wahlquist

Split_Brunnen

Split_CKKisa

Filter_Brunnen

FilterCKKisa LSV

Wahlquist_AWahlquist

VF_Kent
HGR

VF_Bispgården VF_Sören

Wahlquist_PKindstrand
PRINTER
Filter_Prio_Wahlquist Split_Datapartner_Wahlquist Wahlquist_Datapartner

PRINTER
Filter_Brunnen_Aktiv Split_Brunnen_Aktiv MLI

JEI

Brunnen_KBayard

GSM 0708285913

Filter_Bispgården

Filter_Wahlquist

Split_Bispgården

Split_Wahlquist

Split_BrunnenFilter_Brunnen

Wahlquist_AWahlquist

VF_Kent

VF_Bispgården VF_Sören

Wahlquist_PKindstrand
PRINTER
Filter_Prio_Wahlquist Split_Datapartner_Wahlquist Wahlquist_Datapartner

PRINTER
Filter_Brunnen_Aktiv Split_Brunnen_Aktiv

JEI

GSM 0708285966

PRINTER

VISTA_LARM

Split_StorumanFilter_Storuman EAD
VF_PEriksson

Filter_Prio_Storuman

VF_Storuman_Alarm VF_Jour_Storuman

VF_Storuman_Blarm

Split_Brunnen

VF_Jourgrupp_Storuman GSM  0706503956
GSM 0706662817
GSM  0703116945
GSM  0706503947
GSM  0705500561

Filter_Norsjö Split_Norsjö

Filter_Tid_Norsjö

EAD
VF_GBjörk

VF_Norsjö_Dagtid
Filter_Näsåker Split_Näsåker

VF_Näsåker

JEI
HGR
VF_Kent

VF_SörenVF_Sören

VF_SörenVF_SörenVF_Sören

Filter_Tärnaby Split_Tärnaby EAD
Filter_Tid_Tärnaby VF_JHansson VF_JHansson

Filter_Prio_Norsjö

VF_RNilsson

Filter_Prio_Tärnaby

roger_nilsson@seu.se

RING 091810525
RING 091831137

RING 091810525

GSM 0708285928

RING 095112084

Primärt sänd till VF_Jourgrupp_Storuman 
Fördröjd 120 s Ring 095112045

 37



Bilaga 6: Siemens Unigyr föregående struktur 
 

ALARM_UNIGYR

ALARM_UNIGYR_PRIO

Filter_ABY

Filter_ADAM

Split_ABY

Split_ADAM

Split_AGROET

Split_COOP_O

Filter_AGROET

Filter_COOP_O

Filter_ERICSSON

Split_GAMLEBY

Split_ERICSSON

Split_FiskebyFilter_Fiskeby

Filter_GAMLEBY

Filter_INGELST

SOUND

Filter_KF_SKB

GSK

TJO
CFL
GST

AED

Klövern Tony

SOUND

TJO
CFL
GST

Split_INGELST

Split_KF_SKB

Split_NYKLAN

Split_OBS_NYKO

JUS

GSK

Filter_MAXIHUSE

Filter_NYKLAN

Filter_OBS_NYKO

Filter_Skolden

Filter_SOLECTRO

Filter_Tekhus

Filter_Tib_Hbg

Filter_Tib_Ian

Filter_Tib_Ore

Split_Skolden

Split_SOLECTRO

Split_Tekhus

Split_Tib_Hbg

Split_MAXIHUSE Maxi_Uno

SOUND

SOUND

FTH

Klövern_Christer

AHU
SLA

LHA
MLI

Filter_Vattenf

Split_Tib_Ore

Split_Vattenf

Split_Tib_Ian MLI

UFE
AED

AKA
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Bilaga 7: INU Vision föregående struktur 
 
AF_ACC_NORRKOPING

AF_INU_LUDVIKA

BS_ACC_NORRKOPING

BS_INU_LUDVIKA

BS_INU_GAVLE

BS_INU_KALMAR

AF_INU_GAVLE

AF_INU_KALMAR

AF_INU_MAXI_LKPG

BS_INU_SUNDSVALL

BS_INU_MAXI_LPKG

BS_INU_LULEAAF_INU_LULEA

AF_INU_SUNDSVALL

AF_INU_VALLGRAVEN

AF_INU_TROLLHATTAN

AJO

Broman

AKR

JEI

HGR

LSC
BS_INU_VALLGRAVEN

BS_INU_TROLLHATTAN

BS_INU_VASTERVIK

LHA

GSK

AF_INU_UMEA

AF_INU_VASTERVIK

AF_INU_YSTADTINGS

AF_TROLLHATTA_SKRIVARE

BS_INU_YSTADSTINGS

BS_INU_UMEA

VF_BPersson

CFL

LHA

BS_TROLLHATTA_SKRIVARE

UFE

FSI

JGN

JEI

Jan_Ove_Karlsson
JRO

BRE
JWI

AF_INU_SUNDSVALL1 BS_INU_SUNDSVALL1

CT_INU_TROLLHATTAN

CT_INU_UMEA

EAD
JNI

AJN

GST
TJO

AF_INU_LUDVIKA1 BS_INU_LUDVIKA1

LSC

SKRIVARE
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Bilaga 8: Hela filter dokumentationen efter examensarbetet 
 
 
Filter                           Passera om detta hittas Passera inte om detta hittas   Larm status    Priroritet 
 
AF_AA_STATUS Larm, LARM, larm  utlöst larm, kvittens, 1,2 
    återställning, meddelande 
 
AF_ABY_PRIO_1 ABY TÄRNABY utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
    
AF_ABY_PRIO_2 ABY TÄRNABY utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande    
    
AF_ACC_NORRKOPING_PRIO_1 ACC Norrköping  utlöst larm 1 
AF_ACC_NORRKOPING_PRIO_2 ACC Norrköping  utlöst larm  2 
 
AF_ADAM_VVIK_PRIO_1 ADAM  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_ADAM_VVIK_PRIO_2 ADAM  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_AGROET_PRIO_1 AGROET  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_AGROET_PRIO_2 AGROET  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_BISPGARDEN_PRIO_1 BISPGÅRDEN  utlöst larm, meddelande 1 
AF_BISPGARDEN_PRIO_2 BISPGÅRDEN  utlöst larm, meddelande 2 
 
AF_BRONSEN_PRIO_1 Brons  utlöst larm 1 
AF_BRONSEN_PRIO_2 Brons  utlöst larm 2 
 
AF_BRUNNEN_PRIO_1 Larmtillstånd 01 Larmtillstånd 00 utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_BRUNNEN_PRIO_2 Larmtillstånd 01 Larmtillstånd 00 utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
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AF_CK_SKB_PRIO_1 KF_SKB  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_CK_SKB_PRIO_2 KF_SKB  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_CKKISA_PRIO_1 Kisa BTT utlöst larm 1 
AF_CKKISA_PRIO_2 Kisa BTT utlöst larm 2 
 
AF_COOP_HALLEFORS_PRIO_1 Hällefors  utlöst larm 1 
AF_COOP_HALLEFORS_PRIO_2 Hällefors  utlöst larm 2 
 
AF_COOP_LAMBOHOV_PRIO_1 Lambohov  utlöst larm 1 
AF_COOP_LAMBOHOV_PRIO_2 Lambohov  utlöst larm 2 
 
AF_COOP_NRK_PRIO_1 Ingel duc, INGELST0, INGELST1 utlöst larm 1 
AF_COOP_NRK_PRIO_2 Ingel duc, INGELST0, INGELST1 utlöst larm 2 
 
AF_COOP_NYKO_PRIO_1 OBS_NYKO  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_COOP_NYKO_PRIO_2 OBS_NYKO  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_COOP_O_PRIO_1 COOP_O  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_COOP_O_PRIO_2 COOP_O  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_COOP_SKANNINGE_PRIO_1 Kv Coop Konsum Skänninge  utlöst larm 1 
AF_COOP_SKANNINGE_PRIO_2 Kv Coop Konsum Skänninge  utlöst larm 2 
 
AF_DOW_PRIO_1 DOW  utlöst larm 1 
AF_DOW_PRIO_2 DOW  utlöst larm 2 
 
AF_ERICSSON_PRIO_1 ERICSSON  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_ERICSSON_PRIO_2 ERICSSON  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_FISKEBY_PRIO_1 FISKEBY  utlöst larm, kvittens, 1 
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   återställning, meddelande 
AF_FISKEBY_PRIO_2 FISKEBY  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_GAMLEBY_PRIO_1 GAMLEBY  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_GAMLEBY_PRIO_2 GAMLEBY  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_INGELST_PRIO_1 INGELST0, INGELST1  utlöst larm 1 
AF_INGELST_PRIO_2 INGELST0, INGELST1  utlöst larm 2 
 
AF_INU_GAVLE_PRIO_1 GAVLE  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_GAVLE_PRIO_2 GAVLE  utlöst larm, meddelande 2-9 
 
AF_INU_KALMAR_PRIO_1 KALMAR  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_KALMAR_PRIO_2 KALMAR  utlöst larm, meddelande 2-9 
 
AF_INU_LUDVIKA_PRIO_1 LUDVIKA  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_LUDVIKA_PRIO_2 LUDVIKA  utlöst larm, meddelande 2-9             
 
AF_INU_LULEA_PRIO_1 LULEA  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_LULEA_PRIO_2 LULEA  utlöst larm, meddelande 2-9             
 
AF_INU_MAXI_LKPG_PRIO_1 MAXI_LKPG  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_MAXI_LKPG_PRIO_2 MAXI_LKPG  utlöst larm, meddelande 2-9             
 
AF_INU_SUNDSVALL_PRIO_1 SUNDSVALL  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_SUNDSVALL_PRIO_1 SUNDSVALL  utlöst larm, meddelande 2-9             
 
AF_INU_TROLLHATTA_PRIO_1 TROLLHATTA  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_TROLLHATTA_PRIO_2 TROLLHATTA  utlöst larm, meddelande 2-9             
 
AF_INU_UMEA_PRIO_1 UMEA  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_UMEA_PRIO_2 UMEA  utlöst larm, meddelande 2-9             
 
AF_INU_VALLGRAVEN_PRIO_1 VALLGRAVEN  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_VALLGRAVEN_PRIO_2 VALLGRAVEN  utlöst larm, meddelande 2-9             
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AF_INU_VASTERVIK_PRIO_1 VASTERVIK  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_VASTERVIK_PRIO_2 VASTERVIK  utlöst larm, meddelande 2-9              
 
AF_INU_YSTADTINGS_PRIO_1 YSTADTINGS  utlöst larm, meddelande 1 
AF_INU_YSTADTINGS_PRIO_2 YSTADTINGS  utlöst larm, meddelande 2-9             
 
AF_KLOVERN_NYKOPING_PRIO_1 Fabr, Stra, Sten, Fura, Spis,   utlöst larm 1 
 Komp, Riks, Fors, Lans    
AF_KLOVERN_NYKOPING_PRIO_2 Fabr, Stra, Sten, Fura, Spis,  utlöst larm 2 
 Komp, Riks, Fors, Lans 
 
AF_MAXIHUSE_PRIO_1 MAXIHUSE  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_MAXIHUSE_PRIO_2 MAXIHUSE  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_NASAKER_PRIO_1 NÄSÅKER  utlöst larm, meddelande 1 
AF_NASAKER_PRIO_1 NÄSÅKER  utlöst larm, meddelande 2 
 
AF_NK_SPADEN_PRIO_1 NK2.AlaPt30,NK2.AlaPt31,  utlöst larm 1 
 NK2.AlaPt32,NK2.AlaPt33, 
 NK2.AlaPt34,NK2.AlaPt35, 
 NK2.AlaPt36,NK2.AlaPt37, 
 NK2.AlaPt38,NK2.AlaPt39, 
 NK2.AlaPt40,NK2.AlaPt41 
AF_NK_SPADEN_PRIO_2 NK2.AlaPt30,NK2.AlaPt31,  utlöst larm 2 
 NK2.AlaPt32,NK2.AlaPt33, 
 NK2.AlaPt34,NK2.AlaPt35, 
 NK2.AlaPt36,NK2.AlaPt37, 
 NK2.AlaPt38,NK2.AlaPt39, 
 NK2.AlaPt40,NK2.AlaPt41 
 
AF_NORSJO_PRIO_1 NORSJO  utlöst larm, meddelande 1 
AF_NORSJO_PRIO_2 NORSJO  utlöst larm, meddelande 2 
 
AF_NYKLAN_PRIO_1 NYKLAN  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_NYKLAN_PRIO_2 NYKLAN  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
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AF_PRONOVA_PRIO_1 Pr skf, PRI, TIB_HBG utlöst larm 1 
AF_PRONOVA_PRIO_2 Pr skf, PRI, TIB_HBG utlöst larm 2 
 
AF_REXROTH_PRIO_1 Bore  utlöst larm, meddelande 1 
AF_REXROTH_PRIO_2 Bore  utlöst larm, meddelande 2 
 
AF_RINGHALS_PRIO_1 Ring, Vid SOLECTRO, TIB_ORE,  utlöst larm 1 
  VATTENF 
AF_RINGHALS_PRIO_2 Ring, Vid  utlöst larm 2 
 
AF_SAVEN_PRIO_1 SAVEN  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_SAVEN_PRIO_2 SAVEN  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_SGQ_PRIO_1 duc01, duc02, duc03, duc04,   utlöst larm, meddelande 1 
 duc05, duc06, duc07, duc08,  
 duc09, duc10, duc11, duc12,  
 duc13, duc14 
AF_SGQ_PRIO_2 duc01, duc02, duc03, duc04,   utlöst larm, meddelande 2 
 duc05, duc06, duc07, duc08,  
 duc09, duc10, duc11, duc12,  
 duc13, duc14 
   
AF_SKEPPET_PRIO_1 Skeppet lansuc, dowduc, ducc11,  utlöst larm 1 
  duc12, duc13, duc14 
AF_SKEPPET_PRIO_1 Skeppet lansuc, dowduc, ducc11,  utlöst larm 2 
  duc12, duc13, duc14 
 
AF_SKF_PRIO_1 SKF, skf ingel utlöst larm 1 
AF_SKF_PRIO_2 SKF, skf ingel utlöst larm 2 
 
AF_SKOLDEN_PRIO_1 SKOLDEN  utlöst larm 1 
AF_SKOLDEN_PRIO_2 SKOLDEN  utlöst larm 2 
 
AF_SOLECTRO_PRIO_1 SOLECTRO  utlöst larm 1 
AF_SOLECTRO_PRIO_2 SOLECTRO  utlöst larm 2 
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AF_STORUMAN_PRIO_1 STORUMAN  utlöst larm, meddelande 1 
AF_STORUMAN_PRIO_2 STORUMAN  utlöst larm, meddelande 2 
 
AF_SVARDET_PRIO_1 Svärdet "Svärdet,KvSvärdet AS4 UC, utlöst larm 1 
  Kv Svärdet,AS5 TA/FA4, 
  TA/FA-4-RSP-3:4 Fel", 
  "Svärdet,Kv Svärdet,AS7 TA2C, 
  TA2C-GP","Svärdet,Kv Svärdet, 
  AS6 TA1C,TA1C-GP", 
  "Svärdet,Kv Svärdet,AS2 TA1B, 
  TA1B-GP" 
AF_SVARDET_PRIO_2 Svärdet "Svärdet,KvSvärdet AS4 UC, utlöst larm 2 
  Kv Svärdet,AS5 TA/FA4, 
  TA/FA-4-RSP-3:4 Fel", 
  "Svärdet,Kv Svärdet,AS7 TA2C, 
  TA2C-GP","Svärdet,Kv Svärdet, 
  AS6 TA1C,TA1C-GP", 
  "Svärdet,Kv Svärdet,AS2 TA1B, 
  TA1B-GP"                                                               
 
AF_TARNABY_PRIO_1 TÄRN  utlöst larm, meddelande 1 
AF_TARNABY_PRIO_2 TÄRN  utlöst larm, meddelande 2 
 
AF_TEKHUS_PRIO_1 TEKHUS  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_TEKHUS_PRIO_2 TEKHUS  utlöst larm, meddelande 2 
    
AF_TIB_ESK_PRIO_1 Tibnor, Tibnor Eskilstuna  utlöst larm, meddelande 1 
AF_TIB_ESK_PRIO_2 Tibnor, Tibnor Eskilstuna  utlöst larm, meddelande 2  
 
AF_TIB_HBG_PRIO_1 TIB_HBG  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_TIB_HBG_PRIO_2 TIB_HBG  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_TIB_LAN_PRIO_1 TIB_LAN  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_TIB_LAN_PRIO_2 TIB_LAN  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
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AF_TIB_ORE_PRIO_1 TIB_ORE  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_TIB_ORE_PRIO_2 TIB_ORE  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_WAHLQUIST_DATA WAHLQUIST_DATA  utlöst larm, meddelande  
 
AF_WAHLQUIST_PRIO_1 Wahlquist verkstäder LKPG  utlöst larm, kvittens, 1 
   återställning, meddelande 
AF_WAHLQUIST_PRIO_2 Wahlquist verkstäder LKPG  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
 
AF_VALEO_PRIO_1 Valeo, VALEO, valeo  utlöst larm, meddelande 1 
AF_VALEO_PRIO_2 Valeo, VALEO, valeo  utlöst larm, meddelande 2 
 
AF_VATTENF_PRIO_1 VATTENF  utlöst larm, meddelande 1 
AF_VATTENF_PRIO_2 VATTENF  utlöst larm, kvittens, 2 
   återställning, meddelande 
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Bilaga 9: Befintlig konstruktion i Icarus 
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Bilaga 10: Schema befintlig 

BS_ADAM_VVIK_PRIO_2

AF_AA_STATUS

AF_ABY_PRIO_1

AF_ACC_NORRKOPING_PRIO_1

BS_ABY_PRIO_1

BS_ACC_NORRKOPING_PRIO_1 CT_ACC_NORRKOPING

AF_ADAM_VVIK_PRIO_1 BS_ADAM_VVIK_PRIO_1

AF_AGROET_PRIO_1

AF_BISPGARDEN_PRIO_1

AF_BRONSEN_PRIO_1

BS_AGROET_PRIO_1

BS_BRONSEN_PRIO_1

BS_BISPGARDEN_PRIO_1

CT_BRONSEN

CT_BISPGARDEN3

IP_JPA

EP_SOSACCESS

IP_AJO

IP_RKA

IP_TJO

IP_CFL

IP_GST

EP_VF_KENT

EP_VF_SOREN

EP_KLOVERN_ROBERT

EP_PERFECTSECURITY

AF_BRUNNEN_PRIO_1 BS_BRUNNEN_PRIO_1

IP_SEK

IP_LSV

EP_BRUNNEN_KBAYARD

CT_ABY EP_SOSACCESS

CT_ABY1

CT_ACC_NORRKOPING1

CT_ACC_NORRKOPING2

CT_ADAM

CT_ADAM1

CT_ADAM2

CT_ADAM3

EP_SOSACCESS

CT_AGROET EP_SOSACCESS

EP_SOSACCESS

CT_BISPGARDEN2

CT_BISPGARDEN1

CT_BISPGARDEN

CT_BISPGARDEN4

EP_SOSACCESS

CT_BRONSEN1

CT_BRONSEN2

CT_BRUNNEN

CT_BRUNNEN1

CT_BRUNNEN2

CT_BRUNNEN3

BS_AA_FILTER PRINTER

AF_ABY_PRIO_2 BS_ABY_PRIO_2 IP_JPACT_ABY2

AF_ACC_NORRKOPING_PRIO_2 BS_ACC_NORRKOPING_PRIO_2 CT_ACC_NORRKOPING3

IP_AJO

IP_RKA

CT_ACC_NORRKOPING4

AF_ADAM_VVIK_PRIO_2 IP_TJO

IP_CFL

IP_GST

CT_ADAM4

CT_ADAM5

CT_ADAM6

AF_AGROET_PRIO_2 BS_AGROET_PRIO_2

CT_AGROET1

AF_BISPGARDEN_PRIO_2 BS_BISPGARDEN_PRIO_2

CT_BISPGARDEN8

EP_VF_KENT

CT_BISPGARDEN7

CT_BISPGARDEN6

CT_BISPGARDEN5

EP_VF_SOREN

AF_BRONSEN_PRIO_2 BS_BRONSEN_PRIO_2 CT_BRONSEN3 EP_KLOVERN_ROBERT

AF_BRUNNEN_PRIO_2 BS_BRUNNEN_PRIO_2 IP_SEK

IP_LSV

EP_BRUNNEN_KBAYARD

CT_BRUNNEN4

CT_BRUNNEN5

CT_BRUNNEN6

CT_AGROET2

IP_SEK

IP_SEK

AF_CK_SKB_PRIO_1 BS_CK_SKB_PRIO_1

IP_JPA

CT_CK_SKB

CT_CK_SKB1

EP_SOSACCESS

AF_CK_SKB_PRIO_2 BS_CK_SKB_PRIO_2 IP_JPACT_CK_SKB2

EP_SOSACCESS

AF_AA_SPLITAF_AA_FILTER GUARD Guard ACK
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AF_COOP_O_PRIO_1 BS_COOP_O_PRIO_1

AF_COOP_SKANNINGE_PRIO_1 BS_COOP_SKANNINGE_PRIO_1

IP_AJO

IP_FSI

AKR

IP_FSI

EP_SOSACCESS

EP_SOSACCESS

CT_CKKISA

CT_CKKISA1

CT_CKKISA2

CT_CKKISA3

CT_COOP_O

CT_COOP_O1

EP_SOSACCESSCT_COOP_SKANNINGE

CT_COOP_SKANNINGE1

AF_CKKISA_PRIO_1 BS_CKKISA_PRIO_1

IP_AJO

IP_FSI

CT_CKKISA4

CT_CKKISA5

CT_CKKISA6

AF_CKKISA_PRIO_2 BS_CKKISA_PRIO_2

AF_COOP_O_PRIO_2 BS_COOP_O_PRIO_2 CT_COOP_O2

AF_COOP_SKANNINGE_PRIO_2 BS_COOP_SKANNINGE_PRIO_2 IP_FSICT_COOP_SKANNINGE2

AKR

AF_COOP_NRK_PRIO_1 BS_COOP_NRK_PRIO_1

IP_JPA

CT_COOP_NRK

CT_COOP_NRK1

EP_SOSACCESS

AF_COOP_NRK_PRIO_2 BS_COOP_NRK_PRIO_2 IP_JPACT_COOP_NRK2

AF_COOP_NYKO_PRIO_1 BS_COOP_NYKO_PRIO_1

IP_MKL

CT_COOP_NYKO

AF_COOP_NYKO_PRIO_2 BS_COOP_NYKO_PRIO_2

CT_COOP_NYKO1

CT_COOP_NYKO2

EP_SOSACCESS

IP_MKL

AF_DOW_PRIO_1 BS_DOW_PRIO_1

EP_SEK

CT_DOW

CT_DOW1

EP_SOSACCES

AF_DOW_PRIO_2 BS_DOW_PRIO_2 EP_SEKCT_DOW2

AF_COOP_HALLEFORS_PRIO_1 BS_COOP_HALLEFORS_PRIO_1

IP_SEK

CT_COOP_HALLEFORS

CT_COOP_HALLEFORS1

EP_SOSACCESS

AF_COOP_HALLEFORS_PRIO_2 BS_COOP_HALLEFORS_PRIO_2 IP_SEKCT_COOP_HALLEFORS2

AF_COOP_LAMBOHOV_PRIO_1 BS_COOP_LAMBOHOV_PRIO_1

IP_SEK

CT_COOP_LAMBOHOV

CT_COOP_LAMBOHOV1

EP_SOSACCESS

AF_COOP_LAMBOHOV_PRIO_2 BS_COOP_LAMBOHOV_PRIO_2 IP_SEKCT_COOP_LAMBOHOV2

 57



AF_INGELST_PRIO_1 BS_INGELST_PRIO_1

IP_JUS

AF_INU_GAVLE_PRIO_1 BS_INU_GAVLE_PRIO_1

AF_INU_KALMAR_PRIO_1 BS_INU_KALMAR_PRIO_1

AF_INU_LULEA_PRIO_1 BS_INU_LULEA_PRIO_1

AF_INU_MAXI_LKPG_PRIO_1 BS_INU_MAXI_LKPG_PRIO_1

IP_NHN

EP_BROMAN

IP_BRE

IP_JWI

IP_AKR

EP_JAN_OVE_KARLSSON

IP_JRO

CT_INGELST

CT_INGELST1

EP_SOSACCESS

CT_INU_GAVLE

CT_INU_GAVLE1

EP_SOSACCESSCT_INU_KALMAR

CT_INU_KALMAR1

CT_INU_LUDVIKA

CT_INU_LUDVIKA1

IP_UFE

EP_SOSACCESS

CT_INU_LUDVIKA2

CT_INU_LULEA

CT_INU_LULEA1

CT_INU_LULEA2

EP_SOSACCESS

CT_INU_MAXI_LKPG

CT_INU_MAXI_LKPG3

CT_INU_MAXI_LKPG2

CT_INU_MAXI_LKPG1

EP_SOSACCESS

CT_INU_SUNDSVALL

CT_INU_SUNDSVALL1

AF_INGELST_PRIO_2 BS_INGELST_PRIO_2 IP_JUSCT_INGELST2

AF_INU_GAVLE_PRIO_2 BS_INU_GAVLE_PRIO_2 CT_INU_GAVLE2

AF_INU_KALMAR_PRIO_2 BS_INU_KALMAR_PRIO_2 IP_NHNCT_INU_KALMAR2

EP_BROMANCT_INU_LUDVIKA4

AF_INU_LUDVIKA_PRIO_2 BS_INU_LUDVIKA_PRIO_2 IP_UFECT_INU_LUDVIKA3

AF_INU_LULEA_PRIO_2 BS_INU_LULEA_PRIO_2 IP_BRECT_INU_LULEA3

CT_INU_LULEA4 IP_JWI

AF_INU_MAXI_LKPG_PRIO_2 BS_INU_MAXI_LKPG_PRIO_2

EP_JAN_OVE_KARLSSON

IP_JRO

CT_INU_MAXI_LKPG4

CT_INU_MAXI_LKPG6

CT_INU_MAXI_LKPG5

AF_INU_SUNDSVALL_PRIO_2 BS_INU_SUNDSVALL_PRIO_2 CT_INU_SUNDSVALL2

AF_INU_LUDVIKA_PRIO_1 BS_INU_LUDVIKA_PRIO_1

AF_INU_SUNDSVALL_PRIO_1 BS_INU_SUNDSVALL_PRIO_1

AF_FISKEBY_PRIO_1 BS_FISKEBY_PRIO_1

AF_GAMLEBY_PRIO_1 BS_GAMLEBY_PRIO_1

IP_TJO

IP_GST

IP_CFL

EP_SOSACCESSCT_FISKEBY

CT_GAMLEBY

CT_GAMLEBY1

CT_GAMLEBY2

CT_GAMLEBY3

EP_SOSACCESS

AF_FISKEBY_PRIO_2 BS_FISKEBY_PRIO_2

CT_FISKEBY1

AF_GAMLEBY_PRIO_2 BS_GAMLEBY_PRIO_2 IP_TJO

IP_GST

IP_CFL

CT_GAMLEBY4

CT_GAMLEBY5

CT_GAMLEBY6

CT_FISKEBY2

IP_NHE

IP_NHE

AF_ERICSSON_PRIO_1 BS_ERICSSON_PRIO_1 CT_ERICSSON

CT_ERICSSON1

EP_SOSACCES

AF_ERICSSON_PRIO_2 BS_ERICSSON_PRIO_2 CT_ERICSSON2

EP_KLOVERN_TONY

EP_KLOVERN_TONY

EP_SOSACCESS

IP_AKR

EP_SOSACCESS

 58



AF_INU_TROLLAHATTA_PRIO_1 BS_INU_TROLLHATTA_PRIO_1 CT_INU_TROLLHATTA

AF_INU_UMEA_PRIO_1 BS_INU_UMEA_PRIO_1

CT_INU_UMEA2

IP_AJN

IP_EAD

EP_VF_BPERSSON

CT_INU_TROLLHATTA1

EP_SOSACCESS

CT_INU_UMEA1

CT_INU_UMEA

CT_INU_UMEA3

EP_SOSACCESS

AF_INU_TROLLAHATTA_PRIO_2 BS_INU_TROLLHATTA_PRIO_2 CT_INU_TROLLHATTA2 IP_AJN

AF_INU_UMEA_PRIO_2 BS_INU_UMEA_PRIO_2

CT_INU_UMEA6

IP_EAD

EP_VF_BPERSSON

CT_INU_UMEA5

CT_INU_UMEA4

AF_INU_VALLGRAVEN_PRIO_1 BS_INU_VALLGRAVEN_PRIO_1

AF_INU_VASTERVIK_PRIO_1 BS_INU_VASTERVIK_PRIO_1

AF_INU_YSTADTINGS_PRIO_1 BS_INU_YSTADTINGS_PRIO_1

IP_LHA

IP_LSC

IP_CFL

IP_GST

IP_TJO

IP_LHA

IP_LSC

EP_SOSACCESSCT_INU_VALLGRAVEN

CT_INU_VALLGRAVEN1

CT_INU_VALLGRAVEN2

EP_SOSACCESSCT_INU_VASTERVIK

CT_INU_VASTERVIK1

CT_INU_VASTERVIK2

CT_INU_VASTERVIK3

CT_INU_YSTADTINGS EP_SOSACCESS

CT_INU_YSTADTINGS1

CT_INU_YSTADTINGS2

AF_INU_VALLGRAVEN_PRIO_2 BS_INU_VALLGRAVEN_PRIO_2 IP_LHA

IP_LSC

CT_INU_VALLGRAVEN3

CT_INU_VALLGRAVEN4

AF_INU_VASTERVIK_PRIO_2 BS_INU_VASTERVIK_PRIO_2 IP_CFL

IP_GST

IP_TJO

CT_INU_VASTERVIK4

CT_INU_VASTERVIK5

CT_INU_VASTERVIK6

AF_INU_YSTADTINGS_PRIO_2 BS_INU_YSTADTINGS_PRIO_2 IP_LHA

IP_LSC

CT_INU_YSTADTINGS3

CT_INU_YSTADTINGS4
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BS_NORSJO_PRIO_1

AF_MAXIHUSE_PRIO_1 BS_MAXIHUSE_PRIO_1

AF_NASAKER_PRIO_1 BS_NASAKER_PRIO_1 CT_NASAKER

IP_TOTALVAKT

EP_MAXI_UNO

EP_VF_KENT

AF_NORSJO_PRIO_1 CT_NORSJO

AF_NYKLAN_PRIO_1 BS_NYKLAN_PRIO_1

AF_PRONOVA_PRIO_1 BS_PRONOVA_PRIO_1

BS_REXROTH_PRIO_1

AF_SAVEN_PRIO_1 BS_SAVEN_PRIO_1

RING 091810525

IP_EAD

EP_VF_GBJORK

EP_KLOVERN_TONY

IP_AJO

IP_MKL

CT_MAXIHUSE

CT_MAXIHUSE1

EP_SOSACCESS

EP_SOSACCESS

CT_NASAKER1

CT_NASAKER2

CT_NASAKER3

CT_NORSJO1

CT_NORSJO2

CT_NORSJO6

EP_SOSACCESEP_SOSACCESSCT_NYKLAN

CT_PRONOVA

CT_PRONOVA1

EP_SOSACCES

CT_REXROTH EP_SOSACCESS

CT_REXROTH1

CT_SAVEN EP_SOSACCES

CT_SAVEN1

AF_KLOVERN_NYKOPING_PRIO_1 BS_KLOVERN_NYKOPING_PRIO_1 CT_KLOVERN_NYKOPING EP_SOSACCESS

CT_KLOVERN_NYKOPING1 IP_MKL

AF_KLOVERN_NYKOPING_PRIO_2 BS_KLOVERN_NYKOPING_PRIO_2 CT_KLOVERN_NYKOPING3 IP_MKL

AF_MAXIHUSE_PRIO_2 BS_MAXIHUSE_PRIO_2 EP_MAXI_UNOCT_MAXIHUSE2

AF_NASAKER_PRIO_2 BS_NASAKER_PRIO_2 CT_NASAKER4

EP_VF_KENT

CT_NASAKER5

CT_NASAKER6

BS_NORSJO_PRIO_2AF_NORSJO_PRIO_2 IP_EAD

AF_NYKLAN_PRIO_2 BS_NYKLAN_PRIO_2

CT_NYKLAN1

AF_PRONOVA_PRIO_2 BS_PRONOVA_PRIO_2 EP_KLOVERN_TONYCT_PRONOVA2

AF_REXROTH_PRIO_2 BS_REXROTH_PRIO_2 IP_AJOCT_REXROTH2

AF_SAVEN_PRIO_2 BS_SAVEN_PRIO_2 IP_MKLCT_SAVEN2

AF_NK_SPADEN_PRIO_1 BS_NK_SPADEN_PRIO_1 EP_SOSACCESSCT_NK_SPADEN

AF_NK_SPADEN_PRIO_2 BS_NK_SPADEN_PRIO_2

CT_NK_SPADEN1 IP_SEK

CT_NK_SPADEN2 IP_SEK

CT_NYKLAN2

IP_MKL

IP_MKL

CT_NORSJO3

CT_NORSJO4

CT_NORSJO7 EP_VF_RNILSSON

EP_VF_RNILSSON

CT_NORSJO8

CT_NORSJO5 RING 091831137

RING 091831137

CT_KLOVERN_NYKOPING2

EP_SOSACCES

AF_REXROTH_PRIO_1
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AF_SGQ_PRIO_1 BS_SGQ_PRIO_1

IP_ANI

AF_SKEPPET_PRIO_1 BS_SKEPPET_PRIO_1 CT_SKEPPET

AF_SKF_PRIO_1 BS_SKF_PRIO_1

AF_SKOLDEN_PRIO_1 BS_SKOLDEN_PRIO_1

AF_SOLECTRO_PRIO_1 BS_SOLECTRO_PRIO_1

BS_STORUMAN_PRIO_1AF_STORUMAN_PRIO_1

EP_KLOVERN_TONY

EP_PERFECTSECURITY

IP_MWE

IP_MKL

IP_MKL

EP_KLOVERN_CHRISTER

IP_EAD

EP_VF_PERIKSSON

EP_JOUR_STORUMAN_5GSM_RING

EP_SOSACCESS

CT_SGQ EP_SOSACCESS

CT_SGQ1

CT_SKEPPET1

CT_SKEPPET2

CT_SKEPPET3

EP_SOSACCESCT_SKF

CT_SKF1

CT_SKOLDEN

CT_SKOLDEN1

EP_SOSACCESS

CT_SOLECTRO

CT_SOLECTRO1

EP_SOSACCESS

CT_STORUMAN

CT_STORUMAN1

AF_SGQ_PRIO_2 BS_SGQ_PRIO_2 IP_ANICT_SGQ2

AF_SKEPPET_PRIO_2 BS_SKEPPET_PRIO_2 CT_SKEPPET4 EP_KLOVERN_TONY

IP_MWECT_SKEPPET5

AF_SKF_PRIO_2 BS_SKF_PRIO_2 IP_MKLCT_SKF2

AF_SKOLDEN_PRIO_2 BS_SKOLDEN_PRIO_2 CT_SKOLDEN2 IP_MKL

AF_SOLECTRO_PRIO_2 BS_SOLECTRO_PRIO_2 EP_KLOVERN_CHRISTERCT_SOLECTRO2

BS_STORUMAN_PRIO_2AF_STORUMAN_PRIO_2 IP_EAD

EP_VF_PERIKSSON

CT_STORUMAN4

CT_STORUMAN5

EP_SOSACCESS

CT_STORUMAN3

EP_JOUR_STORUMAN_5GSM

CT_STORUMAN2

CT_STORUMAN6
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AF_TARNABY_PRIO_1 BS_TARNABY_PRIO_1 CT_TARNABY

AF_TEKHUS_PRIO_1 BS_TEKHUS_PRIO_1

EP_VF_JHANSSON

IP_EAD

IP_AHU

IP_SLA

CT_TARNABY1

CT_TEKHUS

CT_TEKHUS1

CT_TEKHUS2

EP_SOSACCESS

AF_SVARDET_PRIO_1 BS_SVARDET_PRIO_1 CT_SVARDET

EP_KLOVERN_THOMAS

EP_PERFECTSECURITYCT_SVARDET1

CT_SVARDET2

EP_SOSACCESS

AF_SVARDET_PRIO_2 BS_SVARDET_PRIO_2 CT_SVARDET3 EP_KLOVERN_THOMAS

EP_SOSACCESS

CT_TARNABY2

AF_TARNABY_PRIO_2 BS_TARNABY_PRIO_2 CT_TARNABY3 EP_VF_JHANSSON

IP_EADCT_TARNABY4

AF_TEKHUS_PRIO_2 BS_TEKHUS_PRIO_2 CT_TEKHUS3

CT_TEKHUS4

IP_AHU

IP_SLA

AF_TIB_HBG_PRIO_1 BS_TIB_HBG_PRIO_1

AF_TIB_LAN_PRIO_1 BS_TIB_LAN_PRIO_1

AF_TIB_ORE_PRIO_1 BS_TIB_ORE_PRIO_1

AF_VALEO_PRIO_1 BS_VALEO_PRIO_1

AF_VATTENF_PRIO_1 BS_VATTENF_PRIO_1

AF_WAHLQUIST_PRIO_1 BS_WAHLQUIST_PRIO_1

AF_WAHLQUIST_DATA BS_WAHLQUIST_DATA

IP_LHA

IP_LSC

IP_SEK

IP_MKL

IP_AED

IP_AJO

IP_AKA

EP_WAHLQUIST_AWAHLQUIST

EP_WAHLQUIST_PKINDSTRAND

EP_WAHLQUIST_DATAPARTNER

CT_TIB_HBG

CT_TIB_HBG1

CT_TIB_HBG2

EP_SOSACCESS

EP_SOSACCESSCT_TIB_LAN

CT_TIB_LAN1

CT_TIB_ORE

CT_TIB_ORE1

CT_TIB_ORE2

EP_SOSACCESS

CT_TIB_VALEO

CT_TIB_VALEO1

EP_SOSACCESS

CT_VATTENF

CT_VATTENF1

EP_SOSACCESS

EP_SOSACCESS

CT_WAHLQUIST

CT_WAHLQUIST1

CT_WAHLQUIST2

CT_WAHLQUIST_DATA

AF_TIB_HBG_PRIO_2 BS_TIB_HBG_PRIO_2 IP_LHA

IP_LSC

CT_TIB_HBG3

CT_TIB_HBG4

AF_TIB_LAN_PRIO_2 BS_TIB_LAN_PRIO_2 IP_SEKCT_TIB_LAN2

AF_TIB_ORE_PRIO_2 BS_TIB_ORE_PRIO_2 IP_MKL

IP_AED

CT_TIB_ORE3

CT_TIB_ORE4

AF_VALEO_PRIO_2 BS_VALEO_PRIO_2 IP_AJOCT_TIB_VALEO2

AF_VATTENF_PRIO_2 BS_VATTENF_PRIO_2 IP_AKACT_VATTENF2

AF_WAHLQUIST_PRIO_2 BS_WAHLQUIST_PRIO_2 EP_WAHLQUIST_AWAHLQUIST

EP_WAHLQUIST_PKINDSTRAND

CT_WAHLQUIST3

CT_WAHLQUIST4

AF_RINGHALS_PRIO_1 BS_RINGHALS_PRIO_1

IP_TST

CT_RINGHALS

CT_RINGHALS1

EP_SOSACCESS

AF_RINGHALS_PRIO_2 BS_RINGHALS_PRIO_2 CT_RINGHALS2 IP_TST

AF_TIB_ESK_PRIO_1 BS_TIB_ESK_PRIO_1

IP_AED

CT_TIB_ESK

CT_TIB_ESK1

EP_SOSACCESS

AF_TIB_ESK_PRIO_2 BS_TIB_ESK_PRIO_1 CT_TIB_ESK2 IP_AED
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