
Smarta lösningar för alla typer av ledningsnät 

Digpro – kartor som 
ger affärsnytta



Kartor kan visa betydligt mer än bara platser. 
Med våra nätinformationssystem blir kartorna 
aktiva anläggningsregister över alla era till-
gångar. Genom att gränssnittet är helt web-
baserat får alla i organisationen tillgång till 
den information de behöver – oavsett om det 
gäller drift, planering, underhåll, service eller 
dokumentation. I samma miljö ingår dessutom 
avancerade geografiska och topologiska 
analyser. Det gör att ni får bättre beslutsun-
derlag och kan använda era resurser på bästa 
sätt. 



Rätt information – 
kloka beslut
När jag träffar våra kunder diskuterar vi ofta hur 
de enklast ska få tillgång till rätt information för 
att kunna fatta kloka beslut. Hur de kan använda 
IT-systemen för att samla in uppgifter från hela verk-
samheten – utan alltför mycket manuella rutiner och 
tidsödande arbete.

Många har redan en webbaserad lösning för drift 
och förvaltning av sina nät som är sammankopplad 
med andra centrala system. Andra har valt att ta 
steg för steg och modernisera sitt arbete i en annan 
takt.

Oavsett strategi så är det rätt väg att gå. Vinsterna 
är stora om man lyckas få en sammanhållande 
lösning som ger hela bilden – i realtid. I dag kräver 
inte minst kunderna det.

För att lyckas behöver man få personalen med sig. 
Det är en omställning att gå över till ett modernt 
nätinformationssystem om man arbetat annorlunda 
under många år. Enkelhet och anpassning är därför 
viktiga nyckelord för oss.

Det är i svåra tider som vi testas ordentligt och alla 
som driver ett distributionsnät vet att det kommer 
nya avbrott. När man sitter i driftcentralen på natten 
och ska lösa akuta problem, då har man bara sin 
slimmade organisation och sitt IT-stöd att förlita sig 
på.

Jonas Jacobsson
VD, Digpro Solutions AB



Satsa på framförhållning
Snabb felavhjälpning är ett måste, men att ha god framförhåll-

ning är minst lika viktigt. Genom att planera och ha bättre 

kontroll på sina besiktningar kan man förebygga problem innan 

de uppstår. 

Även här har man nytta av ett nätinformationssystem med rätt 

stöd för underhåll. 

Kontroll över hela verksamheten
En ledningsgrupp måste kunna ha kontroll över hela sin verk-

samhet i realtid och veta vad som händer just nu – inte bara 

få en utskriven månadsrapport med information om vad som 

redan hänt. Framförallt i tider när organisationen är trimmad 

och besluten måste fattas snabbt.

För att nå dit måste systemen och tekniken hänga samman. 

Informationen måste kunna matas in manuellt ute i fält av den 

personal som ser utrustningen med egna ögon. 

Smarta processer ger stora resultat
Det ger enorma fördelar om interna administrativa flöden och 

processer kan gå snabbare. Ett sätt är att kapa administra-

tiva led och använda rätt verktyg. Ett annat är att integrera 

organisationer och system bättre så att man inte har isolerade 

öar av olika system eller åtskilda verksamhetssilos. 

Ännu i dag är det faktiskt vanligt att arbeta manuellt med 

papperstavlor, utskrivna kopplingsscheman och nålar. En stor 

vinst ligger naturligtvis i om medarbetarna kan ägna mer av 

sin tid åt rätt saker, vara fullt mobila och använda teknikens 

alla möjligheter. Att arbeta modernt med arbetsledning och 

låta medarbetarna bli mer självständiga.

Slimma och trimma –     
vägen till bättre affärer
Bättre kontroll, snabbare arbetsflöden och minskade kostnader. I dag är det 
affärsutmaningar för alla chefer – också de som leder verksamheter med 
ledningsnät för t.ex. gas, fjärrvärme, el, vatten eller telekom. Hur kan verksam-
heten utvecklas ännu mer? Gör vi rätt saker i våra nätprojekt? Ska vi laga den 
utrustning vi har – eller helt enkelt investera nytt?

Verksamhetsområden

dpPower  El

dpHeating Fjärrvärme och fjärrkyla

dpGas Gas

dpCom  Telekom

dpWater  Vatten och Avlopp

dpCadaster  Kommunal kartproduktion

dpMap  Kommunalt GIS



Rapporteringen tar tid
Både små och stora nätbolag har omfattande krav på sig att 

rapportera till myndigheter och ägare hur näten drivs.  

Rapportframställandet kan ta både lång tid och många perso-

ner i anspråk om mycket av arbetet behöver göras manuellt. 

Det kan ta ännu längre tid om informationen också är utspridd 

på många olika system och i olika register.

Kan man underlätta och automatisera rapporterandet spar 

det både tid och frustration. Det blir extra tydligt efter större 

avbrott i näten när kunderna ska informeras och få kompen-

sation. Var finns de rätta uppgifterna om vilka som drab-

bades? Och hur kan vi ta fram avbrottsersättning på snabbast 

och mest effektiva sätt?

Hur vässar man verksamheten på rätt 
sätt?
De senaste åren har präglats av ekonomisk osäkerhet och 

finanskriser som lett till minskade intäkter och åtstramningar 

för företag av alla storlekar. Det är då man ser över sin 

kostnadskostym, letar möjligheter att trimma organisationen 

och går igenom sina avtal och verktyg.

IT-stödet blir en naturlig del av den översynen. Behöver man 

system som bygger på klientinstallationer eller finns det 

webblösningar som är både smidigare och billigare? Kan 

man kapa kostnaderna för både licenser och för hur mycket 

resurser som behöver läggas på administration?

Kunderna kräver mer
Kundtjänsten är bolagets ansikte utåt. Det är dit kunderna 

hör av sig när någonting har hänt och de snabbt vill veta 

när avbrottet kommer vara åtgärdat, när nyanslutningen kan 

levereras eller när fiberkapaciteten kan ökas.

En effektiv kundtjänst är därför central – inte minst om den 

är utlagd till en extern serviceleverantör. De måste ha en 

total överblick över vad som inträffat och ge rätt instruktioner 

till servicepersonalen när de ger sig ut för att åtgärda felet. 

Kortare tider för felavhjälpning och korrekt kundinformation 

ger direkt effekt på verksamhetens resultat.

Fördelar med dpSpatial

› Alla moduler använder samma lagringsmodell och 
gemensamt användargränssnitt via de webbaserade 
klienterna

› Lätt att integrera med andra verksamhetssystem

› Webbaserat användargränssnitt som enkelt anpassas 
efter den enskilde användarens arbetsuppgifter

› All informationen hanteras i en enhetlig databas och är 
tillgänglig för alla intresserade parter 

› Flexibel grundstruktur i systemet gör det lättare att bygga 
på för framtida behov



Kopplade nät – när du vill få en   
realtidsbild av läget
Tänk dig en karta med olika nätkomponenter i form av 

brunnar, switchar, brytare osv som syns på kartan. Tänk 

vidare att alla dessa komponenter är ihopkopplade och att 

händelser från fjärrkontroll, kunder, montörer och mätare 

uppdaterar kartan i realtid. Det ger komplett information om 

alla detaljer och om hur de hänger ihop. 

Du kan ge dina kunder bättre service eftersom kundtjänst 

direkt kan se var ett fel har uppkommit och agera för att 

åtgärda det. Du får också betydligt större möjligheter att 

analysera processerna och göra dem effektivare. Kopplade 

nät hjälper dig att avgöra om du ska laga eller nyinvestera.

Informationen kan delas med en leverantör av tjänster som 

har den direkta kundkontakten. I dag ligger ofta denna infor-

mation i olika silos. Digpro kopplar ihop och gör så att den 

kan spridas till rätt enheter och till rätt personer. Det är det här 

vi menar med kartor som ger affärsnytta.

Vi kan geografisk IT och   
affärsprocesser

Komplexa sammanhang blir tydliga
Grunden i våra lösningar är detaljerade digitala kartor. Med ett 

kartbaserat verksamhetsstöd blir de mest komplexa sam-

manhang väldigt tydliga och du kan enklare överblicka och 

kontrollera alla faser i distributionsnätets livscykel. 

Du får aktuell statistik om vad som händer i nätet, om avbrott, 

förbrukning, projektkostnader, mätarstatus osv. Men också 

tydlig information om hur ni når i mål med varje ärende och 

om ni gör rätt saker i projekten.

Allt finns på webben
Våra verktyg är webbaserade och presenterar all information 

på ett ställe. De kan uppdateras i realtid av alla involverade 

– oavsett om de sitter vid ett skrivbord eller befinner sig ute i 

fält. 

Gränssnittet för användarna är enkelt och lätt att förstå. 

Det kan också anpassas efter de arbetsuppgifter som den 

enskilde användaren har, vilket minskar utbildningsbehovet. 

Det uppskattas ofta av personal som arbetat länge med 

manuella rutiner.

Mobilitet – omedelbar uppdatering
Med våra lösningar kan du ta hand om hela personalstyrkan 

och styra arbetet dit det behövs. Medarbetarna kan arbeta 

helt mobilt och hantera sina ärenden oavsett var de befinner 

sig.

Mobiliteten förbättrar era interna processer genom att 

informationen snabbt kommer ut till de som är berörda. Det 

blir också möjligt att direkt meddela t.ex. kundtjänst om det 

inträffar ett avbrott eller en störning - eller om planerade 

arbeten flyttas i tid.

På Digpro arbetar tekniska innovatörer och problemlösare med geografisk 
IT och affärsprocesser i fokus. Vi är ett av de mest anlitade företagen i Skan-
dinavien inom vårt område med effektiva och användarvänliga lösningar för 
el, telekom, gas, fjärrvärme och vatten. Kunderna är nätbolag och offentlig 
förvaltning som bygger och underhåller olika sorters nät. 



Avancerad utveckling och ständiga 
tester
På Digpro tar vi verkligen programutveckling och tester seriöst. 

Hela vårt system kontrolleras varje halvtimme så att eventuella 

fel fångas upp tidigt. Resultatet visas i form av ett antal färgade 

glödlampor – och om det inte är grönt börjar alla arbeta med 

att hitta felet.

Dessutom testkör vi systemet på natten, all kod dubbelcheckas 

och alla inblandade arbetar alltid med den senaste versionen.

Att arbeta med oss
När du arbetar med oss får du stöd genom hela processen – 

från implementering av system till driftstöd och service. 

Vi börjar med att analysera era befintliga behov, uppskatta vad 

som behövs i framtiden och ta fram rekommendationer. Sedan 

bygger vi en lösning och ser till att den fungerar precis som 

ni vill ha den. När allt är klart fortsätter vi att ta ansvar för att 

lösningen verkligen fyller era behov och fungerar som det är 

tänkt.

Integrerade system ökar affärsnyttan
Digpros produkter fungerar med era andra system inom 

verksamheten för t.ex. övervakning och styrning, mätinsam-

ling, ekonomi och kundhantering. Det innebär att det som 

driftspersonalen skriver in automatiskt förs över till andra 

system och blir tillgängligt för andra medarbetare.

Att systemen är integrerade leder till bättre och snabbare 

flöden, effektivare användning av resurser och lägre kostna-

der.

Välj byggstenar efter behov
Grunden i vårt produktsortiment är dpSpatial, en lösning som 

integrerar vår egen avancerade teknik baserad på moderna 

spatiala databaser för att lagra, analysera och presentera 

geografiska data. 

I nästa steg väljer du program som är anpassat efter den typ 

av ledningsnät du arbetar med (telekom, fjärrvärme, el, gas 

eller VA). Programmen har i sin tur användbara moduler för att 

arbeta effektivt, t.ex. anläggningsdokumentation, felsökning, 

underhåll, nyanslutning, analys, design och ärendehantering.

Flera typer av nät i ett och samma 
system
Många av våra kunder hanterar i dag flera olika typer av nät i 

samma system. Det ger en mängd fördelar som till exempel 

bättre datautbyte och lägre kostnader. 

Det är få företag som kan erbjuda detta – och ännu färre som 

har samma bredd som Digpro.

Verksamhetsmoduler

Webbapplikation

Databas

dpSpatial
Karta/dokumentation
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Utmaningen:
Tidskrävande dokumentation skjuts ofta upp

När det viktigaste uppdraget är att leverera energi till kunderna 

är det lätt att mindre prioriterade uppgifter som dokumentation 

blir eftersatta. Speciellt om de är tidsödande. Men det kan 

leda till stora gap mellan det som är driftsatt och det som är 

dokumenterat – och då blir det lätt fel någonstans.

Med data i trettio olika system blev konverteringen en riktig 

utmaning och det krävdes flera vändor för att komma i mål. Det 

stod tidigt klart hur viktigt det är att kunna jobba nära ihop med 

leverantören under konverteringsprocessen.

– Vi stod inför en generationsväxling. Medarbetare som 

hade varit med och byggt upp näten skulle gå i pension och 

nätinformationen hanteras av ny personal. Det uppstod många 

frågetecken kring vissa uppgifter och vi märkte att all data inte 

riktigt hängde ihop som den skulle, berättar Leif Söderwall, 

projektledare för NIS som har jobbat på Göteborg Energi sedan 

1981 och har lång erfarenhet inom energibranschen. 

Lösningen:
Projektering och dokumentation i samma lösning

Göteborg Energi tittade på många olika system under

Göteborg Energi levererar el, fjärrvärme, kyla, gas - och telekommunikationstjänster 
till sammanlagt 300 000 kunder. Näten hanterades tidigare i ett trettiotal olika system, 
vilket gjorde det svårt att få en bra överblick över nätinformationen, aktuella driftlägen 
och pågående projekt. Man behövde ett integrerat system för alla nyttigheter för att 
kunna förbättra arbetsflödet i de olika processerna.

upphandlingsprocessen. Man sökte efter en lösning med 

minimalt behov av kundspecifik utveckling och ville istället få 

glädje av branschens samlade kunskap. Att valet föll på Digpro 

berodde till stor del på deras erfarenhet av dokumentations- 

och projekteringsarbetet på stora företag. Men också på att 

systemet är webbaserat.

– Vi valde Digpro eftersom vi ansåg att de erbjöd det bästa 

standardsystemet på marknaden, säger Leif Söderwall.  

Resultatet:
En enhetlig IT-miljö med bättre översikt

I dag drivs de viktigaste arbetsprocesserna som rör näten i 

Digpros system. Målen med NIS-projektet uppnåddes genom 

att man fick en enhetlig IT-miljö med bättre översikt över hela 

arbetsflödet från planering till underhåll. Det täta samarbetet 

under konverteringsprocessen gjorde att Göteborg Energi har 

kommit mycket långt i sin implementation av ett integrerat GIS 

och ser den enorma potentialen i Digpros system.

– Den största fördelen för oss är att ha all dokumentation om 

samtliga nät samlad på ett ställe. Och vi vet att det finns ännu 

fler vinster att hämta, säger Torbjörn Fernström, NIS-systeman-

svarig på Göteborg Energi.

”
Göteborg Energi: Effektivare 
drift med integrerat system

Den största fördelen för oss är att 
ha all dokumentation om samtliga 
nät samlad på ett ställe. Och vi vet 
att det finns fler vinster att hämta.

Torbjörn Fernström, Göteborg Energi



Stokab: En oberoende aktör 
för fiberoptik till alla

Utmaningen:
Effektivare processer och felfri dokumentation 

Det mest grundläggande för Stokabs verksamhet är en felfri 

dokumentation, främst för att kunna sköta driften på ett 

effektivt sätt.

– Ett driftsäkert nät är en central del i infrastrukturen, för skolor, 

vårdcentraler, sjukhus och stadshuset. Även operatörer som 

säljer egna tjänster till företag och privatpersoner vill ha ett 

driftsäkert nät. Kunderna måste få vetskap om olika driftstör-

ningar och den informationen kan lättare ges om allt finns i en 

och samma databas, berättar Beata Juzwiak, chef för GIS & 

Kartor på Stokab.

När hon kom till företaget år 2006 var man redan var på väg att 

lämna de gamla systemen:

– När jag började på Stokab använde vi oss av tre olika 

system – ett för kartfönstret, ett för ärendehantering och ett för 

fiberdokumentation. Ofta skapade det stora informationsluckor 

och därför ville vi integrera alla funktioner i ett system. På 

så sätt skulle alla i organisationen kunna se all data i ett och 

samma fönster, säger Beata Juzwiak.

Stokab ägs av Stockholms stad och erbjuder fiberoptiska kommunikationslösningar 
till operatörer, företag och offentlig verksamhet. Företaget bildades för att stimulera 
en positiv utveckling för Stockholms- och Mälarregionen med ett öppet och konkur-
rensneutralt fibernät. Man ville samordna alla grävarbeten på Stockholms gator med en 
enda aktör som drar fiber, underhåller och driftar nätet.

Lösningen:
Behovsanpassad GIS

Stokab började leta efter en ny GIS-leverantör år 2003. Att man 

bestämde sig för Digpro berodde på att man kunde samla all 

data om nätet i ett system, effektivisera processerna och få till 

ett bättre samarbete i organisationen.

– Vi valde Digpro eftersom vi såg stora möjligheter att påverka 

utvecklingen av produkten. Det var ingen standardlösning utan 

systemet kunde anpassas efter våra behov. Ett utvecklingspro-

jekt med byggnation av kundspecifika delar pågick i fem år. Till 

sist under 2008, samma år som vi lanserade fiber, gick vi helt 

över till förvaltning av nätet i dpCom, berättar Beata Juzwiak.

Resultatet:
Information som alla kommer åt – internt och externt

Av nästan hundra anställda på Stokab är cirka hälften aktiva 

användare av dpCom. Dessutom finns det runt tvåhundra 

externa användare av systemet.

– Stokab är en beställarorganisation och lägger ut mycket 

arbete på entreprenad. Därför är det viktigt att alla lätt kommer 

åt samma information, både interna och externa användare. 

Det är också bra att systemet är webbaserat eftersom man kan 

komma åt dpCom var man än befinner sig och inga klientinstal-

lationer krävs, säger Beata Juzwiak.

Vi valde Digpro eftersom vi såg stora 
möjligheter att påverka utvecklingen av 
produkten. Det var ingen standardlös-
ning utan kunde anpassas efter våra 
behov.                        

Beata Juzwiak, Stokab

”



Ett litet elbolag har samma rapporte-
ringskrav som de stora, i vissa sys-
tem krävs det mycket manuellt ar-
bete för att ta ut rapporter, i dpPower 
gör vi det med ett enkelt knapptryck. 

Kent Lyngåker, Varbergsortens Elkraft

Varbergsortens Elkraft: Ett  
mindre bolag med stora IT-krav

Utmaningen:
Att ligga i teknisk framkant

Kent Lyngåker insåg tidigt att man även som ett litet bolag 

måste ha avancerade IT-lösningar. Han har arbetat som VD på 

Varbergsortens Elkraft sedan 1995 och har jobbat i Digpros 

system sedan tidigt 90-tal. Han är övertygad om att den 

tekniska utvecklingen kommer att fortsätta och att man måste 

hänga med på tåget med moderna IT-system.

– Vill man t ex rekrytera duktig personal måste man attrahera 

dem med ny teknik, ingen vill sitta och rita tuschkartor längre.

Lösningen:
Ett webbaserat system som är tillgängligt för alla

När Varbergsortens Elkraft tittade på nya system föll man för 

dpPower för att det var ett modernt system som låg i teknisk 

framkant. Kent Lyngåker ångrar inte beslutet.

– Det var inte lätt att med en gång få med sig alla i organisa-

tionen. Många hade aldrig arbetat i avancerade IT- system och 

var vana att dokumentera näten med papper och penna. Nu 

är också de nöjda med systemet. De tycker att deras arbete 

har underlättats avsevärt och frågar själva efter de senaste 

produktuppdateringarna, säger han.

Varbergsortens Elkraft är en medlemsägd ekonomisk förening som distribuerar el till 
10 500 nätkunder inom Varbergs kommun och delar av Marks kommun. Bolaget insåg 
väldigt tidigt nyttan med att ha moderna och webbaserade IT-lösningar för sin nätdoku-
mentation, och var en av de första dpPower-kunderna.

”

Ett stort plus var att dpPower var webbaserat. Man uppskattar 

att inga klientinstallationer är nödvändiga och att informationen 

alltid är tillgänglig för alla, inte bara på kontoret, utan även ute i 

fält och vid arbete hemifrån.

Resultatet:
Effektivt för alla inblandade

Varbergsortens Elkraft driver i dag de viktigaste arbetsproces-

serna i Digpros system – allt från planering och design, till 

underhåll och avbrottshantering. Applikationerna används av 

totalt 25 medarbetare, från montörer ute i fält till personalen på 

kundtjänst. Systemen är integrerade med varandra och även 

med externa system. Varje dygn körs data automatiskt över 

från affärssystemet till dpPower för att alltid ha tillgång till den 

senaste kundinformationen.

– Ett litet elbolag har samma rapporteringskrav som de stora, 

i vissa system krävs det mycket manuellt arbete för att ta ut 

rapporter som olika myndigheter kräver. I dpPower gör vi det 

med ett enkelt knapptryck. Mycket av vårt dagliga arbete har 

blivit effektivare, inte bara för montörerna ute i fält, utan även 

för kundtjänst vid felsamtal, när ett avbrott ska åtgärdas och 

när man ska ta ut statistik och rapporter, berättar Kent.



E.ON: Från djungel      
till enhetliga processer

Utmaningen:
Utspridd nätinformation – och bara delvis i digital 
form 

E.ON Elnät bildades genom att flera olika energibolag slogs 

samman och därför fanns nätinformationen i flera olika system. 

Stora delar av nätet saknade också information i digital form. 

Digpros uppdrag var att samla all data i ett huvudsystem. 

Därifrån skulle uppdateringen kunna skötas enkelt och 

informationen skickas vidare till alla andra funktioner som var 

beroende av aktuell och uppdaterad nätinformation.

– Det finns många fördelar med att ha allt i ett enda system. 

Det underlättar att bara ha ett gränssnitt som man ska dela 

ut åtkomster till och som alla behöver lära sig, säger Peter 

Karlström, avdelningschef på E.ON Elnät Sverige AB.

Lösningen:
All data i dpPower – och digitalisering av hela nätet

Digpro levererade en systemlösning där dpPower fungerar som 

huvudsystem för all anläggningsinformation. Andra verksam-

hetskritiska system som används, t.ex. Network Manager 

(SCADA) och SAP PM, uppdateras lokalt via dpPower för att 

undvika dubbeldokumentation. Det finns också en integration 

där kundinformationen i SAP kopplas mot leveranspunkterna i 

dpPower.

E.ON Elnät distribuerar el till cirka en miljon slutkunder och hanterar 126 160 km 
ledningsnät och 42 450 nätstationer. Det gör företaget till Sveriges största nätbolag. 
Eldoradoprojektet gick ut på att samla data från flera olika system i dpPower.

– Vi har haft en bra dialog med Digpro från uppstarten och 

under hela resan. Tillgängligheten och den enkla spridningen är 

något vi värdesätter med Digpros system. Vi har också kunnat 

luta oss väldigt mycket mot Digpro under migreringen från de 

gamla informationsbaserna, berättar Peter Karlström.

Resultatet:
Enhetlighet och samarbete

I dag används dpPower väldigt brett med samtliga moduler för 

dokumentation, projekt, underhåll och besiktning samt drift och 

avbrott. E.ON Elnät har ca 670 anställda där nästan alla har 

tillgång till dpPower. Men i systemet finns mer än 1 300 aktiva 

användare där den externa delen av användarna (konsulter 

och entreprenörer) i stor utsträckning bidrar till uppdatering av 

nätinformation i dpPower.

– Eftersom E.ON Elnät är en så stor nationell organisation 

måste vi ha enhetliga processer, arbetssätt och rutiner. För oss 

är dpPower förutsättningen för att kunna jobba enhetligt mot 

externa partner med våra processer, säger Peter Karlström. 

– Runt år 2009-2010 konsoliderade vi systemplattformen med 

gas och värme. Nu är systemförvaltningen samlad för alla 

nyttigheter som drivs av E.ON. Vi uppgraderar så att vi alltid 

har samma versioner. Vi har också en gemensam process för 

beslut och förändringar som drivs av en förvaltningsgrupp med 

en representant från respektive bolag, avslutar Peter Karlström.

Det finns många fördelar med att ha 
allt i ett enda system. Det underlät-
tar att bara ha ett gränssnitt som man 
ska dela ut åtkomster till och som alla 
behöver lära sig.                 

Peter Karlström, E.ON Elnät

”



Digpro är ett svenskt bolag med djupa kunskaper om geografisk informationsteknik. 
Vi har varit i branschen i över 20 år och arbetar nära både kunder och användare för 
att få idéer till utveckling och nya funktioner. Vi erbjuder lösningar för hantering av el, 
fjärrvärme, VA, gas och telekomnät, samt lösningar för kommuner.
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