
Oppgradering av kundesentraler  -  informasjon til eiere av bygg med 

kundesentral for fjernvarme fra Fortum Oslo Varme 

 

Fortum Oslo Varme (FOV) står foran en oppgradering av kundesentraler med 

hensyn på IKT. Teknologisk utvikling samt myndighetspålagte krav er bakgrunn for 

oppgraderingen. 900 kundesentraler omfattes av prosjektet som i hovedsak vil 

gjennomføres i løpet av inneværende år. 

Prosjektet består av inntil 3 oppgaver, avhengig av status på den enkelte 

kundesentral; 

1. Utskifting av gammelt regulatorskap med nytt. 

2. Oppgradering av fjernstyring/avlesning til å baseres på 4G kommunikasjon. 

En ‘extender’ vil plasseres på egnet sted for god mobildekning. 

3. Oppgradering av programvare i regulatorskap. 

 

Oppgraderingen vil ta fra 0,5-4 timer avhengig av hvilke av delene nevnt over som 

må gjennomføres. Utskifting av regulatorskapet er mest omfattende og vil medføre 

en stans i leveransen av varme til bygget mens omkobling pågår. Stansen er antatt å 

vare i 1-3 timer. 

Arbeidet utføres av ressurser fra Goodtech AS. En representant derfra vil ta kontakt 

med stedlig representant for kunden noen dager før arbeidet utføres dersom 

påkrevet for adgang etc samt varsel om nedetid. 

Oppgraderingen er uten kostnad for eier av bygg. 

Viktig informasjon vedrørende kommunikasjonsutgang fra varmemåler 
 

Fjernvarmeanlegg som i dag henter ut målerdata fra varmemåler og som ønsker å 

videreføre denne tjenesten bes om å ta kontakt med 

jorn.brandstorp@partners.fortum.com i løpet av en uke etter mottak av denne 

informasjonen..  

M-bus er det standardiserte kommunikasjonsgrensesnittet FOV tilbyr ut fra 

varmemåleren.  

Eksisterende kommunikasjonsutganger som ikke er M-bus vil bli erstattet med M-

bus. I tilfeller der SD-anlegg ikke kan lese av M-bus formatet, finnes det omformere 

på markedet som kan konvertere M-bus telegrammet til andre formater. Hvis dere 

ikke er kjent med dette, anbefales det å ta kontakt med deres leverandør av SD-

anlegget for rådføring.  

Fjernvarmeanlegg som ikke benytter seg av denne tjenesten i dag, men som ønsker 

å ta den i bruk på aktuelt fjernvarmeanlegg, vil kunne gjøre dette gjennom å koble 

seg til spesifiserte rekkeklemmer i skapet. Send i tilfelle en mail til 



FOV.maaling@fortum.com så vil dere få tilsendt et bestillingsskjema for M-bus 

telegram fra varmemåler. 

Dersom det skulle være spørsmål knyttet til denne informasjonen så kan FOV 

kontaktes på e-post FOV.maaling@fortum.com. 

 

 

Dersom dere har ytterligere spørsmål eller kommentarer til prosjektet kan det rettes 

en henvendelse til 

 

Jørn Brandstorp 

jorn.brandstorp@partners.fortum.com 

Mobil 952 16 745 
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