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Vattenfall Services och Enoro har undertecknat ett 
ramavtal med VÄRMEK 

 

Vattenfall Services och Enoro har gått samman för att erbjuda 144 svenska energibolag en 

mätvärdes- och mätinsamlingslösning för nyttigheterna fjärrvärme, el och vatten. Lösningen 

erbjuds genom ett fyraårigt ramavtal som undertecknades den 1 juli 2015 mellan ”prime 

contractor” Vattenfall Services och VÄRMEK. VÄRMEK uppskattar att det totala ordervärdet till 

ca: 15 miljoner kronor under en fyraårsperiod. 
  

De största förväntade fördelarna för VÄRMEK’s medlemmar avseende avtalet är kostnadseffektivitet, 

regelefterlevnad och förbättrad effektivitet i sin verksamhet. Kärnan i konstellationens leverans omfattar 

ett överordnat mätvärdeshanteringssystem (MDM) som levereras som en tjänst. Tjänsten baseras på 

Enoro’s GENERIS-produkt, som har över 400 installationer i nio europeiska länder, och har en ledande 

marknadsposition på de nordiska marknaderna.  
 

”Vi är mycket stolta över att ha lyckats få ett tilldelningsbeslut av detta ramavtal tillsammans med vår 

partner Vattenfall Services. Tillsammans har vi ett starkt erbjudande som jag tror kan vara av intresse 

för Värmek’s medlemmar. Vi ser verkligen fram emot att under hösten, tillsammans med Vattenfall 

Services, möta och diskutera framtida möjligheter med Värmek’s medlemmar”, säger Anders H. Lier, 

President och Verkställande Direktör, Enoro.  

 

I tillägg till MDM-tjänsten omfattar avtalet även ett antal optioner. Som ett komplement till lösningen för 

mätvärdeshantering så kan optionen mätinsamling (AMR) avropas, även den som en tjänstelösning. 

Avtalets optioner omfattar även visualiserings- och Big Data analysverktyg, detta för att kunna nyttja 

den fulla potentialen i smarta mätare. Dessutom finns funktioner för balansavräkningen (EDM) som 

tillval. MDM/EDM och AMR funktionaliteten tillhandahålls från olika plattformar och kan väljas helt 

oberoende av varandra. 

 

Erbjudandet tillhandahålls som en Software as a Service (SaaS) lösning, där VÄRMEK’s medlemmar 

enbart betalar för nyttjandegraden av systemet. Det innebär att VÄRMEK’s medlemmar inte behöver 

göra någon investering i hårdvara eller några andra IT-plattformar, som i traditionella ”på plats” 

installationer. Dessutom är MDM och EDM funktionerna installerade i en så kallad "Multi-tenant" miljö, 

vilket innebär att flera företag kan dela på samma tekniska plattform men är logiskt helt åtskilda från 

varandra i systemmiljön. En ”Multi-tenant” installation ger stora skalfördelar, både ur en funktionalitets 

synvinkel och ur en ekonomisk synvinkel, eftersom kostnaderna för IT-drift och IT-infrastruktur kan 

fördelas ut på ett större antal kunder. 
  
 
För intervjuer eller mera information, kontakta:  

Enoro: Anders H. Lier, President och Verkställande Direktör, +47 95 28 43 60, 

anders.lier@enoro.com  
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Vattenfall Services: Lars Hedenskog, Affärsområdeschef Mätning, +46 703 473 952, 

lars.hedenskog@vattenfall.com  

 
 
Om Enoro 

Enoro Sverige erbjuder ett komplett utbud av systemlösningar för energibolag inom området ”meter to 

cash” och smarta elnät. Enoro’s IT-system är väl beprövade lösningar för verksamheter inom el, 

fjärrvärme, gas och vatten. Enoro’s IT-lösningar passar alla aktörer på marknaden, nätbolag, 

elleverantörer, balansansvariga samt nationella och regionala s.k. ”hubbar”. Över 400 energibolag i nio 

länder använder idag Enoro’s IT-system. 

 
www.enoro.se 
 
Om Vattenfall Services 

Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom elunderhåll, entreprenörverksamhet och 

energieffektivisering.  

 

Vattenfall Services levererar och utvecklar underhålls- och entreprenadtjänster för energi- och 

elanläggningar på den nordiska marknaden. Tillsammans med våra kompletterande tjänster, skapar 

det konkurrenskraftiga lösningar för våra kunder. Våra cirka 1 500 medarbetare finns på ett 100-tal 

orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och 

entreprenadbolag. 

 

www.vattenfall.se 
 
Om VÄRMEK 

VÄRMEK är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta upphandlingar 

av produkter och tjänster för försörjningssektorn.  

 

VÄRMEKs upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna 

upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga VÄRMEK-avtal. Den långsiktiga 

målsättningen är att förbättra produktkvalitet och öka standardiseringsgraden, så att fjärrvärmens 

konkurrenskraft stärks. VÄRMEK är en unik företeelse med unika fördelar.  
 
www.varmek.se 
 

 


