
   

 

Frigör resurser för att möta 
framtidens krav på elnäten 
Outsourcing av ledningsanvisning 

 

  



 

  

 

 

Elnäten kräver investeringar 

på 670 miljarder kronor  

 

De kommande årtiondena väntas en dubblering av elanvändningen i 

Sverige och stora elanvändare i norr gör att energilandskapet 

förändras drastiskt. Det konstateras i rapporten ”Vad kostar 

framtiden?” som utförts på uppdrag av Ellevio. 

• Det bedömda investeringsbehovet för elnätet är 668 miljarder till 2045.  

 

• Över hälften av investeringsbehovet är att ersätta befintliga nät de paint 

Investeringsbehoven och den ökande flexibiliteten ställer höga krav på 

elnätbolagens effektivitet. Ett sätt att optimera organisationen är att outsourca 

delar som inte ingår i kärnverksamheten. Ledningsanvisning är en sådan del.

 

 

  

https://www.ellevio.se/globalassets/content/finansiell-information/elnatsinvesteringar-sverige_20220310.pdf
https://www.ellevio.se/globalassets/content/finansiell-information/elnatsinvesteringar-sverige_20220310.pdf


 

   

Vad krävs av organisationen för en effektiv 
ledningsanvisning? 
För att skydda näten från störningar orsakade av grävskador krävs en effektiv ledningsanvisning. 

Att hantera ledningsanvisningar är en process som innehåller många olika steg. Ofta är det 

bråttom så varje steg behöver vara effektivt och gå snabbt. Det ställer höga krav på att processen 

är digitaliserad och automatiserad i så hög grad som möjligt samt att all personal utför sin del av 

arbetet tidseffektivt.  

Snabb handläggning 

Frågeställarna förväntar sig snabb 

handläggning och utsättning vilket 

ställer krav på effektivitet. Hos de 

flesta nätägare hanteras lednings-

anvisningen av medarbetare som 

också har andra arbetsuppgifter, 

som kundtjänst eller att bygga och 

underhålla näten. Det kan leda till att 

ärenden drar ut på tiden. 

Tillgång till information 

En effektiv ledningsanvisning kräver 

ett systemstöd för hela processen. 

Informationen är central och 

processen blir effektiv om alla 

inblandade i ärendet har tillgång till 

samma information enligt följande:  

▪ Frågeställaren/entreprenören kan 

följa sitt ärende och se status.  

▪ Handläggaren kan se all 

information om ärendet för att 

bedöma om utsättning ska ske. 

▪ Utsättaren har tillgång till digital 

information i fält om var 

ledningen ligger.  

▪ Grävmaskinisten har information 

om att utsättningen utförts.  

Kommunikation är A och O 

Administrationen för ett ärende 

underskattas ofta. Även om stora 

delar av processen är digital behövs 

ofta ett eller flera telefonsamtal för 

att få ytterligare information från 

frågeställaren och för att säkerställa 

att informationen gått fram till 

grävaren, exempelvis om det finns 

en högspänningsledning i 

arbetsområdet. Om det är en 

bisyssla för kundtjänst tenderar 

ärenden att dra ut på tiden.  

Brist på distributionselektriker 

Utsättning i fält utförs ofta av 

bolagets distributionselektriker som 

vanligen är fullt sysselsatta med att 

bygga, underhålla och reparera 

näten. Utsättningsuppdragen 

påverkar huvuduppgiften samtidigt 

som det är riskfyllt att nedprioritera 

dem på grund av tidspress.   

Utvecklingen går fort 

Den tekniska utvecklingen av hård-

vara i fält och IT-stöd går snabbt 

framåt. Men givet att detta inte 

ligger inom kärnverksamheten så 

läggs ofta små resurser på innova-

tion och investeringar inom detta. 

Vilket resulterar i en manuell process 

där organisationens resurser inte an-

vänds effektivt.  

 



 

  

Fem drivkrafter för att outsourca 
ledningsanvisningen 

 

1. Effektivisera ledningsanvisningen och minska kostnaderna. 
Genom att outsourca hela processen till en extern leverantör som har 

ledningsanvisning som kärnverksamhet optimeras hela processen. Det 

leder till ökad effektivitet och minskade kostnader, utan att ni behöver lägga 

resurser på att utveckla personal, hårdvara och IT-system. Ni kan fokusera 

ert arbete på att utveckla er kärnaffär och utveckla era nät. En annan stor 

fördel är att fasta kostnader omvandlas till rörliga, dvs. ni har bara kostnader 

för de ledningsanvisningar som utförs. 

2. Minska sårbarheten och öka kvaliteten 
Antal grävarbeten och ledningsanvisningar varierar ofta över året. Med 

outsourcing minskar sårbarheten vid volymfluktuationer, i semestertider 

eller vid andra typer av frånvaro. Med en organisation av fälttekniker som 

är specialiserade på ledningsanvisning och kan täcka upp för varandra 

ökar effektiviteten och kvaliteten på de uppdrag som utförs. 

3. Minska klimatavtrycket  
Om det finns fler nät på platsen, sätts samtliga ut vid ett och samma till-

fälle. Det minskar antalet körda mil och miljöpåverkan minskar. Dessutom 

finns det effektiviseringsvinster i att frågeställaren endast behöver ha 

kontakt med en fälttekniker för att få utsättning av alla nät.   

4. Inga investeringar i system eller hårdvara  
För en effektiv hantering av ledningsanvisningar krävs ett ärende-

hanteringssystem med hög grad av automatisering. Det bör förse 

nätägare, frågeställare, grävmaskinister, fälttekniker och eventuella 

skadereglerare med tillförlitlig information genom hela processen. Genom 

att outsourca verksamheten till en extern partner undviker man ett 

investerings¬¬behov i stödsystem och hårdvara. 

5. Minska antalet grävskador 
Grävskador inträffar dagligen och ses som ett omfattande problem av 

många nätägare. Utöver de höga reparationskostnaderna leder skadorna 

ofta till störande avbrott för kunderna. Skador på vissa typer av ledningar, 

som el, fiber och gas innebär dessutom allvarliga säkerhetsrisker för 

grävmaskinister. Gen-om att anlita en effektiv samarbetspartner inom 

området kan antalet gräv-skador minska. Flera av våra kunder rapporterar 

en skademinskning om 30 procent. 

Hör av dig till oss!  
Vill du veta mer om vad outsourcing 
av ledningsanvisning innebär? Hör 
av dig!  
 

Roger Lundgren  
Säljchef  
 
072–560 58 37 
roger.lundgren@geomatikk.se 
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Det finns vinster i att  
outsourca ledningsanvisningen 
Att outsourca delar av verksamheten är ett stort beslut. Därför är 

det viktigt att förstå vad er ledningsanvisning kostar idag och vilken 

potential det finns med att förbättra den.  

Fundera gärna över er process för ledningsanvisning med hjälp av 
frågorna nedan. 
 
Personal 

▪ Hur många av era medarbetare är inblandade i ledningsanvisning? I vilken 

omfattning? Hur påverkar det deras ordinarie uppdrag?  

Grävskador 

▪ Hur ofta drabbas era kunder av avbrott i leveransen på grund av grävskador?  

▪ Vad är kostnaden för reparationer, skadestånd och handläggning av skade-

ärenden per år?  

Utveckling 

▪ Vilket IT-stöd har ni för tjänsten och vad kostar det i underhåll och utveckling?  

▪ Driver ni innovation och utveckling för att framtidssäkra och effektivisera 

ledningsanvisningen? 

Rätt information 

▪ Hur dokumenteras ärendena och hur mycket tid tar det?  

▪ Har ni full spårbarhet i ärendena för att exempelvis kunna göra effektiva 

skadeutredningar vid grävskador? 

Kostnader 

▪ Vilka kostnader är förenade med ledningsanvisningen, till exempel: material, 

resor, instrument, utbildningar och personal.  

 



 

  

 

 

Störningsfria ledningsnät 
Vi skyddar och utvecklar ledningsnät 
över hela Sverige 

Geomatikk har omdefinierat marknaden för skydd 

av viktig infrastruktur i Sverige. Bland våra kunder 

finns Sveriges största fiber-, el- och telenätägare 

men också många mindre nätägare. Vår vision är 

störningsfria ledningsnät. Med ledningsanvisning, 

inmätning och dokumentation av ledningar före-

bygger vi att privatpersoner och företag drabbas av 

avbrott i viktiga samhällstjänster.  

Läs mer på geomatikk.se 

200 
nätägare ansluta till vår tjänst 

200 000 
ärenden inom lednings-
anvisning varje år 

300 
medarbetare  
i en rikstäckande organisation 

50 
medarbetare  
inom dokumentation 
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