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FÖRORD 

Det är teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun som bygger och sköter Karlstad. 
Vi ansvarar för kommunens markexploatering, gator, natur, fastigheter, vatten och avlopp. 

Det här dokumentet riktar sig till dig som ska arbeta i Citect. Anvisningarna i det här 
dokumentet är styrande och beskriver hur driftövervakningssystemet Citect är uppbyggt inom 
Karlstads kommun och vilka krav vi ställer när nya anläggningar ska anslutas till systemet. 

Genom att följa de här anvisningarna under hela uppdraget säkerställs kvalitet och 
kostnadseffektivitet både under pågående uppdrag och i förvaltning. Om anvisningarna av  
någon anledning behöver frångås måste det ske i samråd med sakkunnig på teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Överenskommelsen ska dokumenteras av uppdrags- eller 
projektansvarig.  

Eftersom anvisningarna revideras under året, är det viktigt att uppdragstagaren förvissar sig  
om att det är de gällande anvisningarna som används. Den version som gäller vid uppdragets 
start, är den som sedan gäller under hela uppdraget, om inte något annat har avtalats.  
 
Senaste version hittar du alltid på www.karlstad.se/byggriktlinjer. Har du synpunkter på 
anvisningarna är vi tacksamma om du mejlar dem till oss på byggriktlinjer@karlstad.se. 
 
 
 
Karlstad i januari 2016 

 
Anna-Lena Ljung  
Fastighetschef/avdelningschef 
Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen 

 
  

http://www.karlstad.se/byggriktlinjer
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ATT TÄNKA PÅ 

• Förutom riktlinjerna finns det anvisningar och manualer som 
ett komplement till riktlinjerna.  

• Denna anvisning beskriver hur driftövervakningssystemet 
Citect är uppbyggt inom Karlstads kommun och kravställer 
hur nya anläggningar ska anslutas till systemet. 

• Till denna anvisning finns en manual, CI-FAS RAMVERK FÖR 

CITECT INOM FASTIGHETSAUTOMATION, vilken i detalj beskriver 
det ramverk som utgör basen för systemet. Manualen 
beskriver ramverket generellt till skillnad från denna 
anvisning som beskriver hur ramverk  
och övriga programvaror ska tillämpas specifikt för 
Karlstads kommun.  

• Om skillnader förekommer mellan denna anvisning och CI-

FAS RAMVERK FÖR CITECT INOM FASTIGHETSAUTOMATION gäller 
denna anvisning. 

• Förutom denna anvisning finns även en anvisning som 
beskriver hur en integration av M-bus mätare i Citect ska 
utföras. 

• Kontakta kontaktpersonen på sidan 1 för att få tillgång till 
mallprojekt, övriga anvisningar, egenprovningsprotokoll och 
manualer. 
 
 

MANUALER 

• CI-FAS Ramverk för Citect inom fastighetsautomation 
• Användarmanual, Driftövervakningssystemet Citect 
• Användarmanual Flextime 1.2 
• Konfigurationsmanual Flextime 1.2 
• Konfigurationsmanual Nimbus Alarm server 2.0.00 
 
 
EGENPROVNINGS-
PROTOKOLL 

• Egenprovningsprotokoll Citect 
• Egenprovningsprotokoll förbrukningsmätare 

  

Mer information finns på 
www.karlstad.se 

http://www.karlstad.se/
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NOMENKLATUR 

Applikation Ett program eller del av ett program 

Byggnads-id Varje byggnad inom en ”anläggning” ett så kallat förvaltningsobjekt 
betecknas med en bokstav. Bokstaven är ett suffix till 
förvaltningsobjekts-id. Tillsammans utgör de byggnads-id. Exempel: 
11202A, 11202B 

Citect Citect är ett öppet system (fabrikatsoberoende) med skalbar 
arkitektur samt klient/server-funktion. Inom ramen för programvaran 
Citect finns drivrutiner mot ett stort antal standard industriprotokoll. 

CiFAS Citect Fastighets Automations Standard. Ett standardramverk 
innehållande standardmallar, bibliotek, symboler, genies 
(dynamiska objekt), och liknande. Baseras på en strukturerad 
taggbeteckning och dess suffix.  

DDC Direct Digital Control, eng. samlingsbegrepp för DUC/PLC. En DDC 
beskrivs som utrustningar/enheter vilka är försedda med 
analoga/digitala in- och utgångsmoduler(I/O), enheten skall vara 
kommunicerbar/adresserbar samt innehålla programmerbara 
logiska villkor för styrning och reglering. Systemen kan vara 
pollande eller händelsestyrda, och är inbördes anslutna via någon 
form av nätverk. Exempel på denna typ av system är PLC, DUC, 
Soft-PLC (PC-baserad styrning), Slot-PLC, fältbussystem (Field 
DDC) och så vidare. 

Driver/ 
Drivrutin 

Driver, I/O-driver, tolk, protokollomvandlare, översättare mellan 
olika ”språk” eller ”dialekter” (varianter), detta för att upprätta ett 
likformigt informationsutbyte. Drivrutiners kapacitet/prestanda 
varierar, beroende av applikation, DCC-fabrikatens 
kommunikationsmässiga förutsättningar samt ställda användarkrav 
vid utvecklingen. 

Förvaltnings-
objekts-id 

Förvaltningsobjekts id bestäms av Karlstads kommun och 
motsvaras normalt av juridisk fastighet. Exempel: 11202. 

Larmrouting Möjlighet att vidaresända larm. Oftast en separat applikation eller 
en tilläggsmodul i ett överordnat system. 

Operatörs-
panel 

Ett användargränssnitt som är placerat ”ute i anläggningen” oftast 
på ett apparatskåp. Andra benämningar kan vara Display, 
Operatörsterminal, Panel, Manöverpanel. 

Protokoll Språk, en regelsamling som styr utbytet av information mellan 
enheter som DDC. Innehåller både handskakning och funktioner för 
sändning/mottagning av parametrar. Exempelvis på protokoll 
Modbus, Comli, Profibus DP/FMS, http, FTP. 

SCADA Supervisory Control And Data Aquisition, system innehållande 
applikationsprogramvara för övervakning, trender, kommunikation 
och grafiskt användargränssnitt. 

ÖS Överordnat System, Ett svenskt samlingsbegrepp lika SCADA. 
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ANSVARSFÖRDELNING 

När en ny anläggning ska integreras i befintlig Citect plattform 
behövs ett samspel mellan beställarorganisation och integratör.  
För att inte det ska bli några ”glapp” i genomförandet är det 
viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan 
beställare och integratör.  

 
BESTÄLLARORGANISATION 
Systemansvarig 
Systemansvarig för Citect styr- och övervakningssystem har 
den totala överblicken över hur arbeten ska genomföras samt 
tillhandahåller och ansvarar för uppdatering av all hårdvara, 
operativsystem samt backuprutiner.  

Systemansvarig är även ansvarig för kommunikationsfrågor 
såsom hur kommunikation ska upprättas mellan Citect och 
DDC avseende tilldelning av IP-adresser, konfigurering av 
switchar med mera. 

 
Citectadministratören 
Alla uppdateringar av Citect plattform ska utföras av 
Citectadministratören eller på uppdrag av densamma. Detta för 
att antalet personer som har tillgång till systemet ska begränsas 
så att riskerna för driftstopp minimeras.  

Citectadministratören tillhandahåller och ansvarar för 
uppdatering av Citect och dess tilläggsprogramvaror. 
Denna person är också ansvarig för att tillhandahålla underlag 
till integratör avseende programvara, förvaltningsobjekts-id, 
kartbilder och liknande som behövs för integrationsarbetet.  
 
INTEGRATÖR 
Integratören skapar delprojekt och kompletterar befintliga 
gemensamma projekt i Citect plattform enligt denna handling 
med tillhörande bilagor. Integratören ansvarar för att uppställda 
krav följs. 

Grundnivå för att utföra arbeten i Citect för Karlstads 
kommun är att företaget har utfört liknande arbeten tidigare. 
Denna kompetens ska kunna styrkas genom att lämna 
referenser. Referensprojekt ska lämnas då sådana efterfrågas. 
Om inte krav kan följas ska beställare informeras om detta i 
anbudsskedet. 
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ÄGANDERÄTT 

Karlstads kommun ska ha äganderätten till alla tillkommande 
funktioner, objekt, templates med mera som integratör skapar 
för att kunna genomföra sitt integrationsarbete. 

 
 

SYSTEMBESKRIVNING 

Servrar är placerade i serverhall och kommunicerar med 
anläggningar via Ethernet nätverk över TCP/IP. Användare får 
tillgång till Citect via ”tunn klient” distribuerad av 
terminalserver. 
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CITECT-SERVER. / CITECTAPP01 
Citect server utgörs av: 
• Hårdvara enligt kommunens IT-standard placerad i 

serverhall. I denna hårdvara körs en virtuell Windows 
2008R2 server med följande programvara installerad. 

• Citect Facilities ver 7.10 Servicepack 4. Serverlicens med 
flytande klienter. 

• CiFAS standardramverk. 
• Nimbus Alarm Server, programvara för larmdistribution. 
• Flextime Server, programvara för tidkanalshantering. 
• AIM modul för export av mätvärde till DeDU energimodul. 
 
OPC-SERVER BACNET 1. / CITECTAPP02 
• OPC-server 1 utgörs av: 
• Hårdvara enligt kommunens IT-standard placerad i 

serverhall. I denna hårdvara körs en virtuell Windows 
2008R2 server med följande programvara installerad. 

• BACNet OPC-Server från MBS GmbH. 
 
OPC-SERVER BACNET 2. / CITECTAPP04 
OPC-server 2 utgörs av: 
• Hårdvara enligt kommunens IT-standard placerad i 

serverhall. I denna hårdvara körs en virtuell Windows 
2008R2 server med följande programvara installerad. 

• BACNet OPC-Server från MBS GmbH. 
 
OPC-SERVER TAC VISTA. / CITECTAPP03 
OPC-server utgörs av: 
• Hårdvara enligt kommunens IT-standard placerad i 

serverhall. I denna hårdvara körs en virtuell Windows 
2008R2 server med följande programvara installerad. 

• TAC-Vista OPC-Server från Schneider Electric. 
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TERMINALSERVER. / CITECTRDS01 
Terminalserver utgörs av: 
• Hårdvara enligt kommunens IT-standard placerad i 

serverhall. I denna hårdvara körs en virtuell Windows 
2008R2 server med följande programvara installerad. 

• Citect Facilities ver. 7.10 Servicepack 4. Klientinstallation. 
• Nimbus Explorer, programvara för larmdistribution. 
• Flextime Klient, programvara för tidkanalshantering. 
 
BEFINTLIGA KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR 
I Citect Facilities ingår ett antal drivers.  
I kommunens Citect plattform finns följande 
kommunikationslösningar i drift (2012-01-16): 
 
• SBUS Driver, version 3.03.05.000 för kommunikation med 

SAIA DDC. 
• Citect OPC klient, vilken kommunicerar med BACnet  

OPC-server (ver. 6.3.0.12) från MBS som används av 
Siemens PX. 

• Modbus kommunikation med hjälp av Citect Modnet 
TCP/IP Driver, version 2.06.19.000 
Det används bland annat av Swegon Goldaggregat på 
Tempelriddarhuset och curlinghallen samt till kylmaskin på 
Stadsbiblioteket. 

• Johnson Control driver, seriell, version 2.01.00.001 för 
kommunikation med Johnson DDC på Tuggeliteskolan. 

• M-Bus OPC-Server, version 2.0 för kommunikation med M-
BUS mediamätare. 

 
ÅTKOMST FRÅN KLIENTER 
Följande funktioner är åtkomliga från klienterna: 
 
• Dynamiska processbilder. 
• Larmhantering (aktiva larm, larmhistorik) 
• Trender 
• Historiska händelser (operatörsändringar med mera) 
• Tidkanalshantering 
• Konfigurering av larmutringning 
 
För att få full funktionalitet på klienterna används en 
terminalserver i serverhall, där en Citect klient är installerad. 
Terminalservern distribuerar ut Citect klienten till användare. 



11 

 

 KARLSTADS KOMMUN – ANVISNING CITECT 
UTGÅVA 2: 2016-02-01 

 
   

INTEGRATION AV 
ANLÄGGNING 

I följande avsnitt beskrivs hur en tillkommande anläggning ska 
integreras i Citect plattformen.  

En tillkommande anläggning hanteras som ett include-
projekt1. Det nya projektet ska skapas i en separat dator (vilken 
integratören står för) med kopia av kommunens befintliga 
Citect plattform för att sedan efter avprovning implementeras i 
”skarp” server hos kommunen. 

Då nya projekt implementeras står beställaren för kostnad av 
en eventuell ökad licensstorlek för programvaror som ingår i 
Citect plattform (Citect, Nimbus och Flextime). Övriga 
kostnader i samband med nytt projekt står integratören för. 

Översiktligt består integrationsarbetet av att: 
 
• Ha ett startmöte med citectadministratör där systemlösning 

och projektspecifika aspekter diskuteras. 
• Verifiera kommunikation mellan Citect plattform och 

styrsystem som skall anslutas. 
• Skapa en kopia av befintlig Citect plattform på egen separat 

PC. (Programvara och inställningar tillhandahålls av 
Karlstads kommun). 

• Ta reda på projektspecifika uppgifter om anläggning såsom 
förvaltningsobjekts-id, ip-adresser med mera.  

• Skapa det nya include-projektet enligt standard och krav i 
denna handling med bilagor. 

• Driftsätt och avprova projekt lokalt i anläggning (anslutning 
mellan PC och styrsystem sker endast lokalt inom 
byggnaden) i samband med det görs en avstämning att 
projekt följer integratörsstandard.  

• Lägg in avprovat projekt i ”skarp” miljö i samråd med 
Citectadministratör. 

• Medverka på slutbesiktning. 
  

                                                      
1 Med include-projekt avses ett isolerat delprojekt i Citect som kan läggas till/tas 
bort utan att påverka befintlig miljö. 
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KOMMUNIKATION 

Kommunikation mellan DDC och Citect ska ske via Ethernet 
hela vägen från Citect server och fram till RJ45 i DDC. 
Utrustning i form av COM-portsförlängare typ (Lantronix, 
Westermo mm) får förekomma endast om befintliga DDC ska 
anslutas kan COM-portsförlängare tillåtas.  
I avsnitt ”Befintliga kommunikationslösningar sid10 framgår 
vilka drivers som finns tillgängliga i befintlig Citect plattform. 
Datakommunikation ska utgöras av en Citect DLL-driver för 
levererat DDC-fabrikat. Om extra utrustning (hårdvara eller 
mjukvara) krävs ska denna ingå. Fria uppgraderingar under 
garantitid ska även ingå. 
Om inte utvecklad driver finns att tillgå ska en sådan utvecklas 
på integratörens bekostnad enligt nedan: 
 
• Integratör meddelar att en driver enligt ovanstående krav 

finns att tillgå till ansvarig på Karlstads kommun. 
• Kommunen tar ställning till utvecklingsarbete. 
• DLL-baserad driver skall utvecklas i samarbete med 

Citect/Schneider Electric enligt deras krav på hur 
driverutveckling ska ske.  Schneider Electric ska godkänna 
ny driver. 

• Dokumentation ska ingå. 
• Eventuell felsökning och justering av fel ska ingå under 

garantitid. 
• Fria uppgraderingar ska ingå under garantitid. 
• Driver ska stödja kommunikation via TCP/IP (UDP).  
• Avseende åtkomst av variabler i DDC ska all information 

vara tillgänglig för att uppfylla krav i denna handling. 
 
I undantagsfall kan OPC-teknik tillåtas. Om denna 
kommunikationslösning ska användas ska goda referenser från 
minst två olika Citect projekt kunna redovisas. 
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ARBETE I CIFAS 

När arbete utförs i en befintlig plattform med en befintlig 
projektstruktur är det viktigt att följa de krav och anvisningar 
som gäller för att hela plattformen skall få ett enhetligt 
utseende. 

 
 
PROJEKTSTRUKTUR 
 
 

ci_fas_com

ci_fas_user

ci_fas_stand kk_stand

Includeprojekt 
kk_20007

Includeprojekt 
kk_10008

Includeprojekt 
kk_12004

ci_fas_run

csv_include

 
 
Projektstruktur beskrivs generellt i bilaga “CiFAS”. Anpassning 
av CiFAS har gjorts för Karlstads kommun. Dessa anpassningar 
läggs i projektet kk_stand. I detta projekt läggs alla templates, 
objekt, genies, cicode med mera som är specifika för Karlstads 
kommun. 

När ett nytt includeprojekt skapas ska först 
förvaltningsobjekts-id och byggnads-id för aktuellt objekt 
lämnas av Karlstads kommun. 
 
Definitioner 
Definitioner som används i denna handling är: 
• FÖRVALTNINGSOBJEKTS-ID vilket refererar till hela 

”anläggningen” utan tillägg för byggnader. 
• BYGGNADS-ID vilket refererar till ”anläggningen” + 

byggnadens beteckning. 
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Förklaring 
Förvaltningsobjekts-id är uppbyggt enligt nedan. 
Exempel för Brattska Gården (anläggning med en byggnad). 

 
 

Stadsdel Löpnummer Kommentar 

200 07  

 
Byggnadsobjekts-id är uppbyggt enligt nedan: 
 
Stadsdel Löpnummer Byggnads-

beteckning 
Kommentar 

200 07 A  

200 07 B Om framtida byggnad 
tillkommer kallas den 
20007B 

 
 

Exempel för Skåre Herrgård (anläggning med flera byggnader): 
 
Förvaltningsobjekts-id: 11202 
Byggnads-id: 11202A, 11202B, 11202C, 11202D 

 
NYTT PROJEKT 
• Nytt includeprojekt skapas enligt exempel Brattska Gården. 
• Projekt delas inte upp på byggnadsnivå utan på 

anläggningsnivå. 
• Däremot delas beteckning på DDC, variabeltaggar, larm 

med mera upp per byggnad enligt nedan: 
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I dialogrutan ”Egenskaper” skriver du in beskrivning och 
versioner av projektet: 
 

 
KOMMUNIKATION 
Kommunikation med nya DDC (DUC/PLC) definieras i 
gemensamt includeprojekt ci_fas_com. 
DDC döps efter byggnadens tillhörighet, se formulär nedan. 
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DEFINIERA EN AREA FÖR ANLÄGGNINGEN 
Area för anläggningen definieras i gemensamt includeprojekt 
ci_fas_user. 

Area delas inte upp på byggnadsnivå utan på 
anläggningsnivå. Det vill säga att om man har en anläggning 
med flera byggnader exempelvis Skåre Herrgård enligt ovan så 
används endast 11202 som area. Nedan exempel från Brattska 
Gården (200 07). 
 

 
 
 

Varje ny anläggning får en ny 
nummerserie för DDC tilldelad. 
Exempel: 
Anl DDCNumber 
20007A 101, 102, 103 
11301A 201, 202 
10204A 301, 302
  

Kommentarsfält ska fyllas i. 
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TAGGSTRUKTUR 
Struktur byggs upp enligt anvisning i CiFAS-manual enligt: 
BYGGNADS-ID_SYSTEM_KOMPONENT_FUNKTION 
 
För gällande system- och komponentbeteckningar se RIKTLINJE 

MÄRKNING OCH NUMERERING. Det är ett krav att Suffix 
FUNKTION som anges i CiFAS-manual efterföljs för att 
systemet ska fungera som avsett. För detaljerad beskrivning se 
CiFAS-manual. 

I taggdatabas ”variable.dbf” finns ett fält benämnt 
”Comment”. I detta fält måste en signalbeskrivning anges. 
Denna signalbeskrivning används av CiFAS i driftmiljön.  

 
Omfattning av datautbyte mellan DDC som ska anslutas och 
Citect framgår av kravställda funktioner i denna handling med 
bilaga ”CiFAS”.  

Sammanfattningsvis ska följande variabler i DDC taggas 
upp i Citect: 

 
Signaler kopplade till fysiska I/O  
• Mätvärden 
• Analoga utsignaler 
• Digitala utsignaler 
• Digitala insignaler 
 
Signaler koppade till logiska variabler i DDC 
• Börvärden 
• Beräknade börvärden och dess brytpunkter 
• Reglerparametrar (PID) 
• Digitala tillstånd 
• Larmgränser 
• Tidkanaler (endast för global påverkan) 

Den här texten hämtas 
från fältet ”Comment” i 

variabeldatabas 
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Om några värden utöver ovanstående lista krävs för att uppfylla 
krav i denna handling med bilagor skall detta ingå. Exempel på 
hur taggar definieras här nedan. 

 
OBS! För en anläggning med flera byggnader ska byggnadens 
bokstav med i taggnamnet, som till exempel 11202A-LA01-
GP2_PV eller 11202B_LA02_GP2_PV 
Exempel: 
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UTFORMNING AV 
PROCESSBILDER 

Exempel på utformning av processbilder finns i sista avsnittet 
av den här handlingen. 

När ett nytt delprojekt (Includeprojekt) skapas så ska 
integratör alltid utgå från ett mallprojekt. Vilket mallprojekt 
som ska användas anges av beställare vid uppstartsmöte. 

Vid utformning av processbilder ska alltid i första hand de 
mallar (templates), symboler, genies och supergenies som 
baseras på CiFAS och finns tillgängliga i den befintliga 
plattformen nyttjas. 

När genies för givare (och annat) används ska så långt som 
möjligt sammansatta genies användas (exempelvis symbol + 
ärvärde + börvärde + alarm i samma genie). 

Om det saknas funktionalitet för att genomföra nytt include-
projekt i den befintliga plattformen ska nya templates, objekt, 
genies, cicode med mera skapas på integratörens bekostnad. De 
nya funktionerna ska så långt som möjligt vara utformade på 
samma sätt som funktioner i befintlig standard. Detta innebär 
exempelvis att vid skapandet av en ny genie bör 
utgångspunkten vara en liknande genie i CiFAS.  
Det innebär att: 
 
• Utseende och färger på symboler, popuprutor, knappar, 

värden med mera ska ha samma utseende som i CiFAS. 
• Ny genie ska ha en FRM-fil lika CiFAS upplägg. 
• Ny genie ska ha funktionalitet för operatörsloggning där 

detta är aktuellt. 
 
När nya funktioner är skapade ska de läggas in i 
standardprojektet ”kk_stand” så att kommande include-projekt 
kan nyttja objektet. ”Mappstruktur” för symboler, genies och 
supergenies ska följa befintlig struktur i CiFAS. Exempel: 

 

Projekt Library 
Symbol/genie/ 
supergenie Kommentar 

ci_fas_stand ci_fas_fan green Befintlig fläktsymbol i CiFAS 

kk_stand kk_fan green_small Ny fläktsymbol i kk_stand 
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INTEGRATÖRSLOGGA OCH FABRIKATSLOGGA 
I nedre vänstra hörnet av varje processbild ska integratörens 
företagslogga läggas in. 

Logga på styrsystemsfabrikat som betjänar aktuellt system 
ska också läggas in. 

 

 
REVISIONSHANTERING 
I nedre högra hörnet av varje processbild finns funktion för 
revisionsnotering. 

Förändringar av bild efter systemet är driftsatt ska framgå 
här. (Endast knapp ”Rev” är synlig för operatörer, revnoter 
visas då knapp trycks ner). 

 

  



21 

 

 KARLSTADS KOMMUN – ANVISNING CITECT 
UTGÅVA 2: 2016-02-01 

 
   

FÄRGER I PROCESSBILDER 
Luftbehandling 

 
Innehåll  
i kanal Symbol 

Symbolbenämning  
i Citect, CiFAS Notering 

Uteluft   duct_supply_air_01  

Tilluft   duct_supply_air_02  

Frånluft   duct_exh_air  

Återluft   duct_exh_air  

Avluft   Duct_recirc  

 
Värme, kyla och sanitet 

 
Innehåll i 
rörledning Symbol 

Symbolbenämning  
i Citect, CiFAS Notering 

Kallvatten   Pipe_water  

Varmvatten   Pipe_hotwater  

Avlopp   Pipe_waist  

Värme, 
primär 

  Pipe_preheating  

Värme, 
sekundär 

  Pipe_reheating  

Gas   Pipe_gas  

Olja   Pipe_oil  

Köldbärare   Pipe_chilled_water  

Köldmedium   Pipe_cooler_02 Ex. R512, Ammoniak 

Kylmedel   Pipe_cooler_01 Ex. Mellan 
kylmedelkylare och vvx 
för kondensor. 

 
TYPER AV PROCESSBILDER 
Varje dynamisk processbild ska innehålla så mycket 
information som behövs för att man ska få en klar uppfattning 
om att systemet fungerar som avsett.  

Följande typer av bilder ska skapas för varje byggnad. 
 

Startbild för anläggning 
Se exempel i sista avsnittet i denna handling. 
Startbild som ger en samlad status över alla VVS-system och 
dess nyckelvärden såsom drift/ej drift och är-/börvärde för 
huvudreglering. Från denna bild ska det även finnas länkar till 
respektive systembild. 

Bild ska baseras på template ”kk_menu” i ”kk_stand”  
enligt nedan. 
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Benämning i Citect “FÖRVALTNINGSOBJEKTS-ID_HOME” 
Exempel för Brattska gården 20007_HOME. 

Funktion för att visa definierade larm för anläggningen ska 
finnas. Detta realiseras genom att anropa larmdefinitionsfiler för 
include-projekt. Funktion ska nås genom att du klickar på 
knappen ”Larmlista” placerad på startsidan. Mall för detta finns 
i includeprojektet Brattska gården. Sida för att visa larmlista ska 
vara baserad på ”kk_menu” i ”kk_stand”. 

Notera att Area skall definieras enligt sista rad nedan (gäller 
för alla processbilder). 

 
Kommunikationsbild för anläggning 
Kommunikationsbild som visar placering, beteckning, adress 
och dynamisk status för DDC samt hur DDC kommunicerar 
med server skall skapas. 
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Bilden skall baseras på template ”kk_menu” i ”kk_stand” på 
samma sätt som startsida. 

Benämning i Citect ”FÖRVALTNINGSOBJEKTS-ID _net”. 
Exempel för Brattska gården 20007_NET. 

 
SYSTEMBILDER FÖR ANLÄGGNING 
Med systembild avses bild för exempelvis ventilationsaggregat, 
värme- eller kylsystem med mera. Se exempel i sista avsnittet i 
denna handling. 
Systembilder ska ha funktionalitet för att kunna påverka 
anslutna DDC fullt ut. Där det är tillämpbart ska följande 
funktionalitet finnas. 
 
Presentation på systembild 
• Indikering av status (drift och larm) för fläktar, pumpar   

med mera.  
• Analoga värden (ärvärden, börvärden, utsignaler). 
 
Påverkan via systembild 
• Start och stopp av system. 
• Drifttidsändring för system (länk till Right On Time). 
• Handställning av reglerande utsignaler (ställdon, 

frekvensomformare med mera). 
• Ändring av börvärden (huvudbörvärden och gränsvärden). 
• Ändring av regulatorparametrar (PID). 
• Ändring av larmgränser och fördröjningar (till exempel 

avvikelselarm). 
 
Bild ska baseras på template ”KK_normal_1” i KK_stand enligt 
bilden nedan: 
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Benämning i Citect “BYGGNADS-ID_systembeteckning2“ 
Exempel för Brattska gården 20007A_LB01-1. Observera att på 
systembildsnivå ska benämning av bild föregås av byggnads-id 
och inte förvaltningsobjekts-id. 

Genom att klicka på systembildens meny öppnas ett 
inmatningsfönster där information ska fyllas i. Exempel nedan.  

I fält I/O-device nr läggs nummer för DDC alternativt I/O-
devicenamn med apostroftecken före och efter. 

I fält IODevice namn anges namnet på I/O-devicen i 
klartext. 

 

                                                      
2 Det får bara finnas ett “_”-tecken i bildnamnet ex 11202B_LB01-1 
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Funktioner i systembilder 
För systembilder med inkommande/utgående media 
(exempelvis VS-system), ska knapp finnas för navigering till 
detta medias systembild. 
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På varje systembild ska möjliga driftval och driftfall och vilka 
driftfall som är aktiva presenteras (helfart, korsvis förregling, 
kylåtervinning, nattkyla och så vidare). 
 

 
På varje systembild ska aktiva larm för anläggningen 
presenteras genom att klicka på knapp enligt nedan. 
 

 
 
På varje systembild finns en funktion för länk till 
funktionsbeskrivning fördefinierad. Denna funktion ska 
användas och länken ska öppna en specifik 
funktionsbeskrivning som pdf för aktuellt system. 
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På varje systembild finns en funktion för länk via (knapp 
skiftnyckel) till notering fördefinierad. Denna funktion ska 
användas och länk ska öppna specifik noteringsfil i txt-format 
för aktuell anläggning. 
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På varje systembild finns en funktion för länk till tidkanal. 
Denna funktion skall användas och länk ska aktivera Flextime 
samt visa aktuell tidkanal för valt system. 

 
På varje systembild finns en knapp för att visa trend. Vid klick 
på knapp ska trendfönster öppnas och fördefinierad trendgrupp 
aktuellt system visas.  
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LARM 

I varje include-projekt ska larm definieras. Nedan beskrivs hur 
larm ska definieras för ett digitalt larm. För enkel identifiering 
av hårdvarularm ska det även skapas larmtaggar. 

 
DEFINIERA LARM 

 

 
  



31 

 

 KARLSTADS KOMMUN – ANVISNING CITECT 
UTGÅVA 2: 2016-02-01 

 
   

Fält Beskrivning Kommentar 

Alarm Tag Samma namn som Variable 
Tag A 

 

Cluster Name Ska vara Cluster 1  

Alarm Name Ska bestå av tre delar   

Byggnads-id   

Anläggningsnamn   

System+komponent Totalt antal tecken får max 
vara 40. 

 

Överskrids max antal 
tecken visas ej larmet 
korrekt i larmlistor  
och i Nimbus 
larmutsändning 

  

Alarm Desc Beskrivning av larmet Totalt antal tecken får  
max vara 30 och helst under 
20 tecken. 

Överskrids max antal 
tecken visas ej larmet 
korrekt i larmlistor  
och i Nimbus 
larmutsändning 

  

Variable Tag A +B Tagg som aktiverar larm  

Category 1 = A-larm  

2 = B-larm   

10 = Allvarligt larm 
som rings ut dygnet 
runt 

Vilket larm som ska ha 
respektive prioritet meddelas 
av beställare vid 
uppstartsmöte. 

 

Priviliege Begränsning av möjlighet att 
kvittera larm 

Ska vara ”Teknikerpriv” 

Area Anläggningsnamn ska anges Definierar vilka larmet blir 
synligt för samt används för 
att presentera 
anläggningsspecifika aktiva 
larm via knapp på 
systemsidor. 

 
Custom filter 1 Här anges anläggningens 

larmfiltertext 
Anläggningsspecifik filtrering 
via knapp enligt ovan 

 
LARMUTSÄNDNING 
Programvara för larmdistribution är Nimbus Alarm Server.  
Nimbus hämtar larmhändelser från Citect och vidarebefordrar 
dem till olika mottagare genom att använda profiler. Detta gör 
det enkelt att ställa in alternativa mottagare för jourtider och 
liknande. 
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I bilaga CiFAS finns det beskrivet hur samspel mellan Citect 
och Nimbus fungerar. Integratör ska inte göra någon 
konfigurering gällande Nimbus i Citect utan endast larm med 
rätt parametrar ska skapas. 

 
 

TIDKANALER 

Tidkanaler hanteras överordnat av FlexTime. I DDC ska det 
finnas lokala tidkanaler vilka FlexTime överstyr. 
För att samspel mellan DDC och FlexTime ska fungera ska 
följande funktioner implementeras. 
 
• Variabeltaggar för lokala tidkanaler skapas enligt 

“BYGGNADS-ID_SYSTEMx_ct#” och “BYGGNADS-
ID_SYSTEMx_cf#” där # motsvarar aktuell starttid 
respektive stopptid. (Se CiFas standard). 
Flextime har stöd för upp till fem stycken start/stopp-tider 
per dygn.  
  

• I DDC ska det för varje lokal tidkanal skapas en tagg kallad 
”BYGGNADS-ID_SYSTEMx_TKy_V” med möjliga 
värden 1-0. Exempelvis ”20007A_LA01_TK1_V”. 
Denna används för att indikera om tidkanalen är till  
eller från. 
 

• I FlexTime ska integratör definiera upp tidkanaler för det 
include-projekt som skapas. I FlexTime binds sedan de 
konfigurerade tidkanalerna till taggar i Citect. 
Tidkanaler skall benämnas: 
”FÖRVALTNINGSOBJEKTS-ID ANLÄGGNINGSNAMN 
– SYSTEMNAMN DRIFT” 
Exempel ”20007 Brattska Gården - LA01 Drift”. 
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TRENDER 

Nedan beskrivs hur trendning av signaler ska utföras.  
Utifrån trendtaggar ska det skapas grupper av signaler för enkel 
uppföljning i trendfönster (Process Analyst). Exempelvis 
ärvärde, börvärde och utsignaler för en temperaturreglering av 
ett luftbehandlingsaggregat.  

Detta görs genom att i Process Analyst skapa en 
trenduppsättning och döpa den till exakt samma namn som 
namnet på den systembild där knappen ligger. Exempel 
bildnamn “BG_LA01-1” ger filnamn “BG LA01-1.pav” på 
process analystfil.  

 
OBS! Innan definierad trenduppsättning sparas ska utseende i 
Process Analyst kontrolleras så presentation av 
trenduppsättning blir optimal samt att knapp för automatisk 
scrollning ska vara intryckt. 

 

 

 
  

Filnamn för 
trenduppsättning samma 

som bildnamn för 
systembild. 

Automatisk scrollning 
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Generellt gäller att nödvändiga trendtaggar ska skapas för att ge 
möjlighet att följa upp ett systems driftförlopp. Samtliga givare 
och analoga utgångar ska förses med trend med 10 minuters 
intervall om inget annat anvisas i tabellen nedan. 

Trendintervaller för olika signaler: 
 

Signal Trendintervall Kommentar 

Ärvärde för reglerande 
givare (PV) 

1 min Rullande historik i 14 månader genererar 
ca 1,2 MB stor fil/signal. 

Analog utsignal (OP) 1 min Rullande historik i 14 månader genererar 
ca 1,2 MB stor fil/signal. 

Ärvärde för 
rumstemperatur (PV) 

10 min Rullande historik i 14 månader genererar 
ca 120 kB stor fil/signal. 

Ärvärde för mätvärden 
(PV) 

10 min  

Beräknat börvärde (CSP) 10 min  

Digital utsignal (CMD) 10 min Ska endast trendas då ett drift/ej drift av 
ett objekt inte kan följas upp med hjälp 
av ett analogt mätvärde såsom 
tryckreglering. 

Driftfall (V) 10 min Ex nattkyla, kylåtervinning 

Börvärde (SP) 60 min  

 
Nyckeltal för hur mycket utrymme som krävs på serverns 
hårddisk presenteras nedan. 

 
• Med ett intervall på 1 värde/minut och en rullande historik i 

14 månader genereras en 1,2 MB stor fil/signal. 
• Med ett intervall på 1 värde/ 10 minut och en rullande 

historik i 14 månader genereras en 120 kB stor fil/signal. 
 
Överslagsräkning ger ett utrymmesbehov på ca 10 GB för 100 
anslutna anläggningar. 

Trendtaggar döps enligt bilden nedan: 
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Förklaring: 
 
Fält Beskrivning Kommentar 

Trend Tag Name Samma namn som Variable 
Tag (Expression) 

 

Cluster Name Ska vara Cluster 1  

Expression Variabeltag som matar 
trend med värden 

 

Sample Period Hur ofta värdet läses av i 
DDC 

Period varierar beroende på 
signatyp. 

Type Ska vara TRN_PERIODIC  

Comment En kommentar ska finnas 
med förklaring av signaltyp. 

Denna kommentar syns för 
operatören i 
trendhateringsfönster. 

File name Filename ska vara 
förvaltnings-objekts-id följt 
av systemnamn 

OBS! Delas inte upp på 
byggnadsnivå utan endast 
anläggningsnivå. 

Area Anläggningsnamn ska 
anges 

 

No. Files Ska vara 14 Tillsammans med Period “1 
st” ger inställning 14 
månaders historik 

Time Ska vara 00:00:00  

Period Ska vara “1 st” Ny fil skapas den 1e i varje 
månad. 
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DRIFTTIDSMÄTNING 

Det finns två syften med drifttidsmätning.  
• Systemet ska generera ett larm efter inställd drifttid som 

underlag för behovsstyrd service.  
• Kunna uppskatta energianvändning av ett objekt. 
För att uppnå dessa syften ska följande funktioner skapas i 
DDC och taggas upp i Citect.  

 
Signal Suffix i citect Kommentar 

Total drifttid sedan 
återställning 

(DT)  
Ex 2007A_LA01_TF1_DT 

Presenteras som 
 värde i Citect 

Datum för återställning 
av drifttid 

(SD) 
Ex 20007A_LA01_TF1_SD 

Presenteras som 
värde i Citect 

Återställning av drifttid (DTR) 
Ex 20007A_LA01_TF1_DTR 

Presenteras som  
knapp i Citect 

Larmgräns hög drifttid (DTG) 
Ex 20007A_LA01_TF1_DTG 

Presenteras som 
inställbart värde i Citect 

Larm hög drifttid (DT_AL) 
Ex 20007A_LA01_TF1_DT_AL 

Presenteras som  
larm i Citect 

Totalt antal starter 
sedan återställning 

(NS) 
Ex 2007A_LA01_TF1_NS 

Presenteras som  
värde i Citect 

Återställning av totala 
antal starter 

(NSR) 
Ex 2007A_LA01_TF1_NSR 

Presenteras som  
knapp i Citect 

 
Funktion skall nås via klick i systembild enligt nedan: 
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MEDIAMÄTNING 

• Parametrar från M-BUS mätare ska taggas upp enligt bilaga. 
• Se RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING och RIKTLINJE 

MEDIAMÄTNING. 
• Parametrar som avser momentanvärden ska trendas med 10 

minuters intervall.  
 
PRESENTATION AV MÄTVÄRDEN I CITECT 
Presentation av mätvärden i Citect ska ske på två sätt, antingen i 
systembild eller processbild. 
 
Mätvärden presenteras i en systembild 
För exempelvis en värmemängdsmätare ska temperaturer, 
momentan effekt och flöde presenteras. 
Exempel: 
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Mätvärden presenteras i en processbild  
Processbilden innehållande en tabell och tabellen visar alla 
anläggningens mätare på samma gång med alla dess upptaggade 
värden (inklusive ID). 
Exempel: 

 
 

EXPORT AV MÄTVÄRDEN FRÅN CITECT 
Script för export av ackumulerade mätvärden från Citect till 
externt energirapportverktyg finns installerat. 
När en anläggning innehållande energimätare läggs till i Citect 
ingår det att lägga till taggar i konfigureringsfil så att värden 
exporteras.  
Läs RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING, och ANVISNING M-BUS 

MÄTARE I CITECT SAMT RIKTLINJE MEDIAMÄTNING. 
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DRIFTSÄTTNING – 
AVPROVNING – 
IMPLEMENTERING 

• Vid nyinstallation av styrsystem ska hela verifieringen/ 
avprovningen ske lokalt. Projektet installeras, kompileras 
och driftsätts i integratörens bärbara PC och 
nätverksanslutning av DDC sker endast lokalt inom 
byggnaden. 

• Samtliga i entreprenaden ingående provningar, 
egenprovning och samordnad provning, sker i den lokala 
miljön.  

• Efter avslutade provningar lägger Citectadministratör eller 
integratören efter godkännande av citectadministratör in 
projektet på Citectservern och slutbesiktning sker. I samband 
med detta görs stickprov av larmutsändning från skarpt larm 
i anläggning till larmmottagare. 
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EXEMPEL PÅ 
PROCESSBILDER 

 
 

STARTSIDA LUFTBEHANDLING, VÄRMESYSTEM 
MED MERA. 
 
• Gällande processbilder Kontakta teknisk förvaltare på sidan 

1, för aktuellt mall-projekt. 
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