
Trenden går mot att färre personer ansvarar 
för allt fler anläggningar. Leveranssäkerheten 
är i fokus och där har anläggningsägaren en 
utsatt position gentemot kunderna. Kravet på 
god informationsförsörjning avseende energi-
anläggningarna och dess skötsel ökar hela 
tiden.

ANLÄGGNINGSREGISTER
Behov av information om anläggningarna inom ett 
energibolag varierar mycket. Branschen spänner över 
både större och mindre produktionsanläggningar 
till regionnät och lokaldistribution, men också fjärr- 
värme och ofta även bredband och V/A. Detta 
ställer olika krav på information om anläggningarna. 
Unicon har erfarenheter från samtliga dessa områ- 
den och kan bidra med erfarenhet och konsultstöd. 

UNDERHÅLLSSYSTEM
För produktionsanläggningar och apparatunderhåll 
är det vanligast att ett s k underhållssystem används. 
Där är anläggningsdokumentationen integrerad med 
service- och underhållsverksamheten. Systemet blir 
centralt för allt som händer på anläggningarna.  Det 
funktionella kravet på ett sådant system är stort. 
Men det är också mycket krävande att hålla det 
uppdaterat och städat.

GIS-LÖSNINGAR
Inom distribution gäller andra behov. Här är kartan 
central för att kunna överblicka anläggningar och 
projektera nya nät. Ett väl fungerande GIS kan be- 
tyda stora rationaliseringar för energibolaget. Utma-
ningen att anskaffa och införa ett GIS är stor och 
det blir mycket kostsamt om projektet misslyckas. 
Att ha en konsult från Unicon med i projektet känns 
tryggt.

Dokumenthanteringssystem blir också allt vanli-
gare. Med rätt ambition och avgränsningar kan lag- 
ring av ritningar och konstruktionsdokument tillsam- 
mans med anläggningsregistret bli en mycket effek-
tiv lösning.

Låt Unicon medverka vid utredning, upphandling, 
genomförande, men också säkring av att projektet 
får sin lönsamhet – nyttan.

Anläggningsdokumentation
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Något om oss
Vi är en grupp erfarna konsulter inom verksam-
hetsstöd. Vi finns i Stockholmsområdet och på 
filialer ute i landet. 
I mer än 20 år har vi hjälpt kunder inom energi- 
branschen, trafiksektorn, vatten och avlopp. 
Vårt arbete innebär att analysera, upphandla, 
säkra leveranser och säkra nyttan av ditt nya verk- 
samhetsstöd. 
För upphandlingar använder vi en egen modell: 
Uniconmetoden, som bland annat omfattar 
anbud, kontrakt och funktionskrav.
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