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Prevas får order från Tekniska verken i Linköping  
 

När Tekniska verken i Linköping behöver ta fram en modern systemlösning för att 
framtidssäkra miljö- och energirapportering hämtar man hjälp från Prevas. Tillsammans 
ska man ta fram en modern teknisk plattform baserad på standardiserade produkter. 
Leverans sker under hösten 2015.   
 
Prevas leverans omfattar en komplett systemlösning för miljö- och energirapportering, implementering, 
service, underhåll, uppdateringar samt support av systemet. Efter drifttagningen startar ett 3-årigt support- 
och underhållsuppdrag med option på ytterligare två år.   

 
- Vi har gjort en grundlig förstudie för att ta fram och definiera våra krav på ett nytt, modernt och 
framtidssäkrat system för miljö- och energirapportering avseende produktionen av värme, el och kyla i våra 
anläggningar. Ett grundläggande krav är att vi ska kunna hantera vår övervaknings- och 
uppföljningsprocess i ett gemensamt system, säger Claes Vallin, processägare uppföljning produktion och 
miljö på Tekniska verken.  
 
- I upphandlingen har Prevas visat sig vara lyhörda för våra krav och kan dessutom leverera mervärde för 
oss i sin systemlösning. Prevas system står starkt i konkurrensen med andra leverantörers lösningar och vi 
ser fram emot ett intressant och spännande genomförande tillsammans med Prevas, fortsätter Claes 
Vallin. 
 
Prevas systemlösning bygger på en systemintegration av Prevas två beprövade standardprodukter Prevas 
AutArch, för hantering och presentation av högupplöst processdata, och Prevas Mikon, för att hantera 
aggregerade värden med presentation och rapportering. Systemlösningen ger en modern moduluppbyggd 
plattform med möjlighet att framöver komplettera med fler funktioner för framtida behov. 
 
- Prevas har levererat industriella IT-lösningar sedan 1985 och jag är oerhört stolt över att Prevas i hård 
konkurrens fått förtroendet att leverera denna systemlösning, säger Torbjörn Johansson regionchef på 
Prevas. 
 
 
För mer information och uppföljning 
 
Torbjörn Johansson, regionchef Öst Industrisystem Prevas  
Tfn: 08-726 40 80, E-mail: torbjorn.johansson@prevas.se  
 
Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem Prevas 
Tfn: 031-725 18 88, E-mail: christer.rameback@prevas.se  
 
Claes Vallin, processägare uppföljning produktion och miljö Tekniska verken  
Tfn: 013-20 83 05, E-mail: claes.vallin@tekniskaverken.se  

 
Om Prevas  
Som marknadsledande inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovationer som skapar tillväxt. Prevas startades 
1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, 
energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit 
börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen). För mer information, se www.prevas.se. 
 
Om Tekniska verken 
Tekniska verken skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företagskunder, genom att 
erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energi-
effektivisering, avfallshantering, bredband och biogas. Tillsammans med våra kunder driver vi 
utvecklingen mot vår vision – att bygga världens mest resurseffektiva region.  
 


