GÄLLER FRÅN OCH MED 30 JUNI 2018

PRISLISTA – SMHI FASTIGHET

ABONNEMANG
Artikelnr.

Produkt

Område

Upplösning

Format

Leveransmetod

Pris / År

314368

Energi-Index och Graddagar

Ort

Dygnsvärden

.csv

e-post, FTP, WS

20 200 kr

314360

Energi-Index och Graddagar

Ort

Månadsvärden

.xls

e-post, FTP, WS

4 300 kr

314363

Energi-Index och Graddagar

Region

Månadsvärden

.xls.csv

e-post, FTP, WS

7 700 kr

314366

Energi-Index och Graddagar

Hela landet

Månadsvärden

.csv

e-post, FTP, WS

49 900 kr

7277035

Kyl-Index special timvärden

Ort

Timvärden

.csv

e-post, FTP, WS

24 500 kr

7277036

Kyl-Index

Ort

Dygnsvärden

.csv

e-post, FTP, WS

20 200 kr

7277031

Kyl-Index

Ort

Månadsvärden

.xls

e-post, FTP, WS

4 300 kr

7277032

Kyl-Index

Region

Månadsvärden

.xls.csv

e-post, FTP, WS

7 700 kr

7277033

Kyl-Index

Hela landet

Månadsvärden

.csv

e-post, FTP, WS

49 900 kr

www.smhi.se

601 76 Norrköping www.smhi.se

INFORMATION ABONNEMANG
nnVid tecknande av nytt abonnemang ingår 3 års 			
historiska data för era ort/orter.
Standardabonnemang faktureras årsvis i förskott och 		
förnyas med automatik årligen, uppsägning ska ske 		
skriftligen 30 dagar innan ny abonnemangsperiod.

nn

Samtliga abonnemangsprodukter finns framtagna för 		
242 orter i Sverige med Normalårsperiod 1981-2010.

nn

Standardformat är fetmarkerad i prislistan.

nn

Leveransalternativ WS = Webservices, för teknisk 		
beskrivning kontakta oss på fastighet@smhi.se

nn

Medeltemperatur ingår för den ort med samma 			
upplösning (dygn/månad) som ni abonnerar på.

nn

Det finns möjlighet att komplettera abonnemanget med 		
beräknade timvärden temperatur för 7 500 kr ort/år.

nn

Standardabonnemang bekräftas med orderbekräftelse 		
och avser användning internt för egen energiupp-		
följning i interna IT-system. För användning av våra 		
uppgifter i system mot tredje part eller intresse 			
av återförsäljaravtal vänligen kontakta oss på 			
fastighet@smhi.se

nn

SMHI Energi-Index, SMHI Graddagar och SMHI 		
Kyl-Index omfattas av upphovsrätt och äganderätt 		
som tillfaller SMHI och får inte vidareförmedlas till 		
tredje part vare sig i ursprunglig eller i bearbetad form.

nn

STYCKKÖP AV HISTORISKA VÄRDEN
nnSamtliga abonnemangsprodukter finns att tillgå som 		
styckköp med historiska data tillgängliga från och 		
med 1981-01-01. Förutom alla abonnemangsprodukter
i prislistan finns årsvärden för samtliga orter och 		
produkter. Andra data som Globalstrålning w/m² och 		
Beräknad Temperatur ner på timnivå för samtliga orter
finns också för styckköp. Vid styckköp utgår en 			
framtagningskostnad och datakostnad.
Kontakta oss på fastighet@smhi.se för prisuppgift på 		
historiska data.

nn

VÄDERPROGNOSSTYRNING, EKVIVALENT
TEMPERATUR OCH KONSULTTJÄNSTER
nn
Vi kan erbjuda ett antal olika konsulttjänster kopplade 		
till våra produkter eller andra samband mellan väder 		
och energianvändning i byggnader. Exempel på 		
tidigare konsultjobb är befolkningsviktade Energi-Index,
Dimensionerande Vinter Ute Temperatur – DVUT
och andra referensperioder med mera.
Vi har också möjlighet att sätta upp leveranser av 		
ekvivalent temperatur både som observerade värden 		
eller prognos för laststyrning av fjärrvärmenät eller 		
ner på byggnadsnivå så kallad väderprognosstyrning. 		
Kontakta oss på fastighet@smhi.se för att diskutera era 		
behov närmare.

nn

ÖVRIG INFORMATION
nn
Minimipris vid styckbeställning är 1 575 kr. Alla priser 		
i prislistan redovisas exklusive moms.
Mer information med produktblad, exempel, ortlistor 		
och kontaktuppgifter finns på: https://www.smhi.se/		
professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet

nn

Förhållandet mellan parterna regleras i SMHI allmänna 		
leveransvillkor väderinformation daterat 2005-01-01, 		
undantag specificerade under information abonnemang.

nn

