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CASE
Agder energi & LOS

nOrSkA Agder energi Och LOS är förSt ut med 
Att förberedA en eLhAndLArcentriSk mOdeLL 
SAmt en uppdeLning Av AffärSprOceSSer Och 

it-SyStem meLLAn nät- Och förSäLjningSbOLAg.
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AffärSutmAningen             

mOt en eLhAndLArcentriSk mOdeLL
Den nordiska energimarknaden 

genomgår just nu långtgående 

förändringar. Införandet av exempelvis 

en ny elhandlarcentrisk modell 

kräver att energibolagen gör en rad 

omfattande anpassningar under de 

kommande åren. Agder Energi har 

bestämt sig för att ta en tätposition i 

den här transformationen och har nu 

delat upp sina affärsprocesser och IT-

system för kundinformation mellan 

sitt nätbolag (Agder Energi Nett) 

och sitt försäljningsbolag (LOS). I 

och med implementeringen av den 

norska datahubben ElHub så ställs det 

hårdare krav på marknadsneutralitet 

för marknadens aktörer. Ett av dessa 

är separata KIS-lösningar för nät- och 

försäljningsbolag. För att trygga 

en anpassning till de kommande 

marknadsförändringarna och för att 

skapa en stabil miljö för införandet av 

smarta mätare i nätbolaget beslöt Agder 

Energi att införa separata KIS-lösningar 

för de två bolagen med implementering 

under andra kvartalet, 2015.
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 | för oss på Agder energi är det helt avgörande att vi står redo för alla kommande

marknadsförändringar. Att transformera vår KIS-lösning till två separata system för nät- 

och försäljningsbolagen var ett viktigt strategiskt beslut som vi tog för att stå rustade för 

framtiden och för en anpassning till den nya nationella datahubben. ett nära samarbete 

mellan oss och enoro var nyckeln till att lyckas i projektet. trots en stark tidspress var vi 

under hela processen övertygade om att vi skulle nå våra planerade mål. tillsammans 

med enoro levererade vi projektet i tid, inom budget och i överensstämmelse med alla 

kvalitetsmål. 

Atle Knudsen, CIO Agder Energi Group



33

• Agder Energi producerar,

...distribuerar och säljer energi och 

...energirelaterade tjänster.

• Vår vision är att vara ett ledande

...norskt företag inom förnybar 

...energi.

• Vi är den tredje största

...energiproducenten i norge.

• Den genomsnittliga

...årsproduktionen är 7,9 tWh.

• Agder Energi Group och dess

...nio dotterbolag har cirka 1 200 

...medarbetare.

www.ae.no
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• LOS säljer energi och

...energitjänster till både hushålls- 

...och företagsmarknaden.

• Den största elleverantören på den

...norska företagsmarknaden.

• LOS är välkänt för sin utmärkta

...kundtjänst och sin professionella 

...miljö för elhandel.

www.losenergy.com
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enOrO’S 
StAndArdLöSning 
FÖR EN ELHANDLAR-
CENTRISK MODELL
För att kunna möta de krav som den 

elhandlarcentriska modellen ställer har Enoro utvecklat 

en ny funktionalitet för sin marknadsledande KIS-

lösning, Enoro CIS.  Lösningen är utvecklad för att 

kunna hantera stora kundvolymer och uppnå målet med 

att slutkunden ska få en, och endast en, faktura. 

Lösningen bygger på standardiserade meddelanden, 

meddelandeflöden och har ett standardformat för 

fakturering. Lösningen är designad för att enkelt kunna 

anpassas de marknadsprocesser och regelverk som 

kommer att definieras vid en svensk etablering av en 

elhandlarcentrisk modell.

Den standardiserade faktureringslösningen är högt 

automatiserad och fullt kompatibel med IT-

miljöerna hos såväl nät- som hos försäljningsbolag. 

Enoro migrerade Agder Energis delade KIS-data till två 

nya separata system och utbildade 

personal på berörda processer för att garantera

en smidig övergång till det nya arbetssättet. Viktiga mål 

i projektet var att trygga datakvaliteten, garantera 

marknadsneutralitet och stå rustade för framtidens 

affärsprocesser och marknadskrav.
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LöSningen

| vår ambition är att vara en ledande aktör på den allt mer 

konkurrensutsatta energimarknaden. vi expanderar nu kraftigt på 

den nordiska b2b-marknaden och måste ha ett starkt it-stöd till 

detta. Vår nya KIS-lösning för försäljningsbolaget ger oss detta stöd 

samt en ökad flexibilitet för att snabbt kunna driva innovations-

projekt och utveckla nya produkter och tjänster till våra kunder.

Bjørn Øystein Larsen, COO  LOS

ake.liedgren
Highlight

ake.liedgren
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fördeLArnA

Att LiggA Steget före kOnkurrenternA 
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 | vi på Agder energi nett ska serva våra kunder, samhället och

energimarknaden på ett professionellt, innovativt och effektivt sätt. 

framför oss ligger många stora och viktiga projekt.  

 | vi har sett att införandet av smarta mätare krävde många

anpassningar i vår it-värdekedja. tack vare att vi haft full kontroll 

över vårt kiS-implementation så har vi fått all nödvändig kontroll och 

flexibilitet över hela it-värdekedjan.

Svein Are Folgerø, CEO

Agder Energi Nett

En automatiserad lösning för en 

elhandlarcentrisk modell ger en 

mycket stor operativ effektivitet. 

Enoro CIS hjälper Agder Energi 

att leverera värde till sina kunder 

men har även möjliggjort en 

kostnadseffektiv hantering av 

kundärenden genom att 

automatisera tidsödande back-

officeprocesser. Hela den 

elhandlarcentriska lösningen för 

190 000 nätverkskunder hanteras 

av endast tre personer på Agder 

Energi Nett.

Separata KIS-lösningar möjliggör 

för energibolagen att förbättra 

kundengagemanget och öka sina 

konkurrensfördelar. Genom ett 

starkt verktyg för interaktion till sina 

kunder kan energibolagen välja 

och designa sina egna processer 

för kundkommunikation. 

Försäljningsbolaget får bättre 

kontroll över värdekedjan och det 

blir lättare att driva innovation och 

utveckla nya produkter och 

tjänster. 

Specifikt för leverantören, LOS, 

har Enoro’s faktureringslösning 

möjliggjort en snabbare innova-

tionsprocess och skapandet av 

nya produkter och tjänster. Detta 

i sin tur har gjort det möjligt att ge 

kunderna flera nya attraktiva 

erbjudanden.

Både Agder Energi Nett och LOS 

är nu bättre strategiskt positione-

rade för marknadsförändringar 

och rustade för den elhandlar-

centriska modellen  genom 

datahubbar som Norges Elhub. 

Agder Energi har tydligt tagit 

steget fram i den absoluta 

frontlinjen när det gäller 

utvecklingen mot en fullt 

avreglerad elmarknad och är 

förberett för framtidens 

energimarknad redan idag.

ake.liedgren
Comment on Text
Felaktig avstavning, ska vara "Försäljnings-bolaget" eller byt rad.
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Agder Energi 
Nett

• Agder Energi Nett servar företag och

..samhällen genom att uppnå mer för 

..mindre.

• Agder Energi Nett äger, driver och

...förvaltar den regionala elöverföringen 

...och distributionsnäten i Agder.

• Totalt 20,900 kilometer nät och kablar.

• Företaget levererar energi till

...190 000 kunder i Agderregionen.

www.aenett.no
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www.      enoro.se 

SVERIGE 
Stockholm

Tel: +46 70 811 50 33

www.enoro.se




