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1. Inloggning 
a) Skriv in adressen för webbsidan (1):www.compwell.se/matvarden 
b) Skriv in ditt Användarnamn (2) och ditt Lösenord (3). 
c) Klicka “Logga in” (4)  
 

 

 
 
 
Följande meny visas: 
 

  
 
Välj Media - rapporter för att gå till Månadsrapporter. 

1. 
 
2. 
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2. Månadsrapporter 

 
(1) I det vänstra Välj objekt fältet väljer du lägenheter vars förbrukning du vill presentera  
(2) Klicka på Visa utvalda lägenheter när du har gjort ditt val 
(3) Utvalda lägenheter visas i det högra Välj objekt fältet. Har du inte valt någon specifik 

lägenhet listar systemet alla lägenheter. Klicka + för att välja den lägenhet du vill studera.  
(4) I fältet Information visas hur lägenhetsinnehavaren kan kontaktas  
(5) I fältet Dagsförbrukning visas detaljerad förbrukning under vald period 

 
Genom att klicka på värdet i dagsförbrukningsfältet (ex. 0,06 i VV kolumnen) kan du se 
detaljerad förbrukning för den dagen. 

(6) Månadsförbrukning fältet presenterar förbrukning under de senaste 12 månaderna, månad 
för månad.  

(7) Gällande priset visas i fältet Priser 
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3. Vatten 
 

  Välj Vatten 
 

 
 
När Sundsvall, Domaren 2, Torsgatan 23 och Alla lägenheter väljs visas: 

 
Tryck + för att välja lägenheten du vill studera (markeras med rött) 
 
Kvalitetssäkring 

 
 
Systemet möjliggör genomförandet av ett antal tester (2) av insamlade värden. Vid val av test  
(F1, F2, etc) visas alla lägenheter där: Exempel: 
F1: Förbrukningen under förra månaden var större än t.ex. 2 m³.  
F2: Förbrukningen under natten var 20 % större än förbrukningen under dagen (läckagetest)  
F3: Förbrukningen av VV var 2 ggr större än av KV (VV ligger oftast under KV) 

1. 
 
 
2. 

1. 

 
2. 



 

                                                        

                                                                                      

 

F4: Förbrukningen på över 100 liter under 15 minuter har förekommit någon gång under de 
senaste t.ex. 10 dagarna (förbrukning som överskrider 200 liter
F5: Ingen förbrukning noterades under t.ex. de senaste 15 dagarna. Detta kan indikera ett problem. 
Elförbrukningen i lägenheten bör undersökas.
För att genomföra en eller flera av dessa tester 
eller flera tester (2) och klicka (3). Vid val av samtliga tester kan 

 
Test F1 visar att förbrukningen i lägenheten 
har överskridit 2 m³ gränsen och bör kontrolleras.
Test F2 10618-1023, 10618-1024
Test F3 10618-1003 
Test F4 visar att under de senaste 15 dagarna förbrukningen i
under en kvart. Förbrukningsmönstret i dessa lägenheter bör studeras närmare. 
Test F5 visar att man förbrukade vatten i samt
 
Diagrammet som visas i nedre sektionen av webbsidan visar värden för 
rött. Klicka på + för att välja den lägenhet vars förbrukning du vill studera. 
Perioden under vilken du vill studera detaljförbrukningen ställe
klickar Uppdatera. I fältet Förbrukning (2)
diagrammet visar förbrukning timme för timme under den valda perioden. 
 

Bilden flyttar du genom att flytta den gråa k
Du kan ”zooma in” bilden genom att föra markören till startpunkten, klicka och hålla den vänstra 
musknappen nedtryckt och föra markören till slutpunkten. Den utvalda perioden markeras nu som 
på bilden nedan:  
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över 100 liter under 15 minuter har förekommit någon gång under de 
senaste t.ex. 10 dagarna (förbrukning som överskrider 200 liter/tim kan indikera ett mätfel). 

des under t.ex. de senaste 15 dagarna. Detta kan indikera ett problem. 
en i lägenheten bör undersökas. 

För att genomföra en eller flera av dessa tester avmarkera (1) Alla lägenheter 
(2) och klicka (3). Vid val av samtliga tester kan t.ex. följande bild visas:

 

 

Test F1 visar att förbrukningen i lägenheten 32008-1004, 10618-1003, 32004
har överskridit 2 m³ gränsen och bör kontrolleras. 

1024 

Test F4 visar att under de senaste 15 dagarna förbrukningen i 6 lägenheter 
under en kvart. Förbrukningsmönstret i dessa lägenheter bör studeras närmare. 
Test F5 visar att man förbrukade vatten i samtliga lägenheter. 

Diagrammet som visas i nedre sektionen av webbsidan visar värden för en 
rött. Klicka på + för att välja den lägenhet vars förbrukning du vill studera. 
Perioden under vilken du vill studera detaljförbrukningen ställer du in i fältet 

Förbrukning (2)  visas genomsnitts- och totalförbrukning medan 
diagrammet visar förbrukning timme för timme under den valda perioden.  

 
Bilden flyttar du genom att flytta den gråa knappen med markören eller klicka på 
Du kan ”zooma in” bilden genom att föra markören till startpunkten, klicka och hålla den vänstra 
musknappen nedtryckt och föra markören till slutpunkten. Den utvalda perioden markeras nu som 
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över 100 liter under 15 minuter har förekommit någon gång under de 
/tim kan indikera ett mätfel).  

des under t.ex. de senaste 15 dagarna. Detta kan indikera ett problem. 

Alla lägenheter och markera en 
följande bild visas: 

 

1003, 32004-1002, 32004-1003,  

6 lägenheter har överskridit 100 liter 
under en kvart. Förbrukningsmönstret i dessa lägenheter bör studeras närmare.  

en lägenhet markerad med 
rött. Klicka på + för att välja den lägenhet vars förbrukning du vill studera.  

r du in i fältet Tidsperiod (1) och 
och totalförbrukning medan 

 

 

nappen med markören eller klicka på ►eller ◄.  
Du kan ”zooma in” bilden genom att föra markören till startpunkten, klicka och hålla den vänstra 
musknappen nedtryckt och föra markören till slutpunkten. Den utvalda perioden markeras nu som 
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När du släpper musknappen expanderas diagrammets skala. Vill du återgå till tidigare bild 
behöver du klicka på ↑ symbolen som finns längst ner till vänster i diagrammet. 
Genom att föra markören på någon av stolparna i diagrammet kan du avläsa den exakta 
förbrukningen under den markerade timmen.   
 

 
Systemet avläser förbrukning i 15 minuters intervaller. För att se dessa värden behövs ett nytt 
fönster Förbrukning (15 min. intervaller)  genom att klicka på en av tidsmarkeringarna för den 
valda dagen.. 
 

 



 

                                                        

                                                                                      

 

Förbrukningsvärdena kan skrivas ut som ett xls

 

4. El 
 

 
 
Efter val av (1) Alla lägenheter

 
 
visas: 
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kan skrivas ut som ett xls-ark genom att klicka på Spara i xls

 

 

Alla lägenheter och (2) Visa utvalda lägenheter 

(1) Välj Media - rapporter
 

(2) Välj El för att detaljstudera 
 

(3) Välj önskad lägenhet i Välj objekt

1. 
 
 
2. 
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Spara i xls: 

 

rapporter  

för att detaljstudera förbrukningen 

Välj objekt  fältet 
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Du kan ”zooma in” bilden genom att föra markören till startpunkten, klicka och hålla den vänstra 
musknappen nedtryckt och föra markören till slutpunkten. Se nedan:  
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När du släpper musknappen expanderas diagrammets skala. Vill du återgå till tidigare bild klicka 
på ↑ symbolen som finns längst ner till vänster i diagrammet. Genom att föra markören på någon 
av stolparna i diagrammet kan du avläsa den exakta förbrukningen under den markerade timmen.   
 

 
 

Systemet avläser förbrukning i 15 minuters intervaller. För att se dessa värden behövs ett nytt 
fönster Förbrukning (15 min. intervaller  genom att klicka på en av tidsmarkeringarna för den 
valda dagen).  
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5. Temperatur 
 
 

 
 
 
Efter val av (1) Alla lägenheter och (2) Visa utvalda lägenheter visas: 

 
 

Diagrammet som visas i nedre sektionen av webbsidan visar värden för lägenhet markerad med 
rött. Klicka + för att välja den lägenhet vars förbrukning du vill studera.  
 
Perioden under vilken du vill studera detaljförbrukningen ställer du in i fältet Tidsperiod (1)och 
klickar på Uppdatera. I fältet Förbrukning (2)  visas genomsnitts- och totalförbrukning medan 
diagrammet visar förbrukning timme för timme under den valda perioden. Det övre diagrammet 
visar temperaturer i lägenhetens enskilda rum medan den nedre visar utomhustemperatur vid 
samma klockslag. 

 

 
 
 

(1) Välj Media - rapporter  
 

(2) Välj Temperatur för att detaljstudera 
uppvärmningen 

 
(3) Välj önskad lägenhet i Välj objekt fältet 

1. 
 
 
2. 

1. 
 
 
2. 
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Du kan ”zooma in” bilden genom att föra markören till startpunkten, klicka och hålla den vänstra 
musknappen nedtryckt och föra markören till slutpunkten. Den utvalda perioden markeras nu som 
bilden nedan:  
 
 
 

  
 

 
 

När du släpper musknappen expanderas diagrammets skala. Vill du återgå till tidigare bild 
behöver du klicka på ↑ symbolen som finns längst ner till vänster i diagrammet.  
Genom att föra markören på någon av stolparna i diagrammet kan du avläsa den exakta 
förbrukningen under den markerade timmen.   
 
 

  
 
 

Systemet avläser förbrukning i 15 minuters intervaller. För att se dessa värden behövs ett nytt 
fönster Förbrukning (15 min. intervaller)  genom att klicka på en av tidsmarkeringarna för den 
valda dagen. 
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Rapport:Uppvärmningskontroll 

 
Denna sida ger möjlighet att snabbt kontrollera byggnadens/områdens uppvärmningsstatus. 
 
Rapport: Felande mätare 
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6. Värme 
 

 
 
Efter val av (1) Alla lägenheter och (2) Visa utvalda lägenheter 

 
 
visas: 

 
 

 
 

Du kan ”zooma in” bilden genom att föra markören till startpunkten, klicka och hålla den vänstra 
musknappen nedtryckt och föra markören till slutpunkten. Se nedan:  

(1) Välj Media - rapporter  
 

(2) Välj Värme för att detaljstudera förbrukningen 
 

(3) Välj önskad lägenhet i Välj objekt fältet 

1. 
 
 
2. 
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När du släpper musknappen expanderas diagrammets skala. Vill du återgå till tidigare bild klicka 
på ↑ symbolen som finns längst ner till vänster i diagrammet. Genom att föra markören på någon 
av stolparna i diagrammet kan du avläsa den exakta förbrukningen under den markerade timmen.   
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Systemet avläser förbrukning i 15 minuters intervaller. För att se dessa värden behövs ett nytt 
fönster Förbrukning (15 min. intervaller  genom att klicka på en av tidsmarkeringarna för den 
valda dagen).  

 

 
 
 
 

7. Inställningar för Användare 
 
Välj Administratör och Privilegium.  

 
 
Listan med alla lägenheter visas:  

 
 

Välj Editera för att skriva in eller ändra uppgifter om enskilda lägenhetsinnehavare och deras 
inloggningskoder. 
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Skriv in uppgifter om lägenhetsinnehavare: 

 
 
 
Skriv in inloggningsuppgifter för den utvalda lägenheten: 

 
 


