
Peter Karlström, avdelningschef på E.ON Elnät Sverige AB har lång erfarenhet inom eldistributionsbranschen, han är eltekni-
ker och började på Kumla Energi år 1986. Efter ett antal uppköp och sammanslagningar under åren, av bland annat Örebro 
Energi och Sydkraft, bildades till sist varumärket E.ON år 2005. Under stor del av perioden från 2001 till 2010 har Peter varit 
systemägare för dpPower och ansvarig för övrig administrativ IT inom E.ON Elnät. Idag är Peter avdelningschef för dokumen-
tationsverksamheten inom Anläggningsenheten på E.ON Elnät och en tydlig kravställare mot systemförvaltningen av dpPower. 
Anläggningsenheten inom E.ON Elnät ansvarar för nätstrukturen och för att driva och förvalta de tekniska anläggningarna.

Eftersom E.ON Elnät (och tidigare Sydkraft Elnät) var en sammansättning av flera bolag från olika regioner följde det oftast 
med ett nätinformationssystem från varje bolag och i stora delar av E.ON Elnäts nätområden saknades digitala system helt. I 
början på 2000 talet initierades ett projekt inom dåvarande Sydkraft Elnät avseende nya driftsstödssystem som även innehöll 
en leverans av dpPower (Facilplus Spatial) med Digpro som leverantör. Projektet, som fick namnet Eldorado 1, löpte mellan 
åren 2001-2003 och gick ut på att samla all data i ett system, d.v.s. att flytta all befintlig data till dpPower och digitalisera 
resterande delar av nätet. För E.ON Elnät handlade projekten om att samla all nätinformationsdata i ett master system, med 
ett ”single point of entry” för all uppdatering och med ett informationsflöde till alla andra funktioner som var beroende av 
aktuell och uppdaterad nätinformation. ”Vi har haft en bra dialog med Digpro från uppstarten och under hela resan. Vi har även 
kunnat luta oss väldigt mycket mot Digpro under migreringen från de gamla informationsbaserna, där de gjorde migreringen 
och vi verifierade och tog hand om all data inne i systemet” berättar Peter.

Idag 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 1300 aktiva användare där den externa delen av användarna 
(konsulter och entreprenörer) bidrar i stor utsträckning 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 att driva verksamheten tillsammans med våra externa parter. dpPower är en tydlig 
förutsättning för att vi enhetligt ska kunna jobba så långt ut mot externa parter med våra processer. 
Tillgängligheten och den enkla spridningen är också något vi värdesätter med Digpros system. En 

applikation som vi också använder flitigt och som är en oerhört viktig bit i den externa informationslinjen, är offline-klienten 
dpFieldmap.”

Digpros lösningar är integrerade med varandra och med andra verksamhetskritiska system hos E.ON Elnät som t.ex. SAP och 
SCADA. I samband med Eldoradoprojektet levererades en systemlösning där dpPower, när det gäller anläggningsinformatio-
nen, var master för de andra systemen. Network Manager (SCADA) och SAP PM uppdateras lokalt via dpPower så att ingen 
dubbeldokumentation sker. Det finns även en integration från SAP till dpPower där kundinformationen kopplas mot leverans-
punkterna i dpPower. ”Det finns många fördelar med att ha allt i ett enda system, det finns bara ett gränssnitt att sprida, ge 
access till, och få alla att lära sig och förstå.”

I E.ON Sverige koncernen ingår också E.ON Värme som levererar fjärrvärme och fjärrkyla till ca 26 000 kunder, samt E.ON Gas 
som förvaltar det naturgasnät som transporterar ut energigas till koncernens drygt 24 000 naturgaskunder. ”Runt år 2009-2010 
konsoliderade vi systemplattformen med de andra nyttigheterna; gas och värme. Vi har nu en samlad systemförvaltning för alla 
nyttigheter som drivs av E.ON. Vi uppgraderar samtidigt så att vi alltid har samma versioner och vi har en gemensam process 
för beslut och förändringar som drivs av en förvaltningsgrupp med en representant från respektive bolag.” 
”E.ON och Digpro har nu haft ett mångårigt samarbete som har fungerat väldigt bra. En av framgångsfaktorerna är att vi under 
alla år har lyckats behålla en samlad grupp som arbetar med systemförvaltningen, både från vår och från Digpros sida. Vi har 
levt på Digpros insikt och kompetens. Vi har också varit med och drivit en stor del av utveckling
en av systemet, många funktioner har anpassats efter E.ONs storlek.”

E.ON Elnät ansvarar för distribution av el till ca en miljon slutkunder, 126 160 km ledningsnät, 42 450 
nätstationer och ca 1 005 000 kunder gör E.ON Elnät till Sveriges största nätbolag. E.ON bildades 
vid uppköp av ett antal olika energibolag och nätinformationen fanns i flera olika system, i stora delar 
av nätet var inte informationen dokumenterad i digital form. Eldoradoprojektet gick ut på att samla all 
data i dpPower och digitalisera resterande delar av nätet.
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