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Linde Energi går från 56 separata 
VPN till en helhetslösning
I takt med att Linde Energis verksamhet växer ökar även 
behovet av en skalbar och effektiv kommunikationslösning. Nu 
går de från 56 separata VPN-tunnlar till en mobil helhetslösning 
som tillgodoser hela uppkopplingsbehovet.

I Bergslagen, norra Örebro, producerar och distribu-
erar det kommunägda energibolaget Linde Energi el 
och fjärrvärme till privatpersoner, företag och offentlig 
sektor i Lindesbergs Kommun med omnejd. Med fokus 
på förnyelsebar miljöriktig energi är deras främsta 
energikällor lokal vattenkraft och spillvärme från den 
närliggande pappersindustrin.

Weine Ohlson är IT-ansvarig på Linde Energi och har 
jobbat i företaget sedan 2014. Som ensam på IT-avdel-
ningen köper han både in extern drift och får hjälp av 
kommunen med att drifta och underhålla systemen.

Fel data kan leda till miljöbrott

Bland uppkopplingsbehoven finns bland annat fjärr-
styrning och övervakning av de fem vattenkraftverk 
som genererar 10% av företagets totala energiomsätt-
ning. Varje kraftverk har en miljödom i botten som 
reglerar hur mycket vatten som tillåts att dämma upp. 
Kommunikationen mellan företagets SCADA-system 
och vattenkraftverken utgör ett kritiskt moment, efter-
som fel information kan leda till allvarliga konsekven-
ser.

– Har vi inte tillförlitlig kommunikation som kan
mäta och övervaka vattennivåerna riskerar vi att ta för 
mycket vatten eller överdämma. Håller vi oss inte till 
vattenregleringsbestämmelserna innebär det faktiskt 
ett miljöbrott. Vid höga flöden fylls det på fort om en 
maskin stannar, därför är det viktigt att vi snabbt kan 
reglera mängden genom att öppna alternativa vägar för 
vattnet. Stora delar av den processen kan vi fjärrsty-
ra och därmed hantera snabbt och effektivt, berättar 
Weine.

 Genom att gå 
från egna VPN till en 
helhetslösning från en 
leverantör får vi bättre 
kontroll på utrustningen 
och säkrare kontakt med 
stationerna.
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Färre strömavbrott vid störningar

Utöver kraftverken övervakar Linde Energi även sina el-
nät och elstationer som distribuerar ström till företagets 
kunder. Utsätts elnätet för störningar eller avvikelser 
skickas larm. Då har Linde Energi 3 minuter på sig att 
åtgärda problemet innan det klassas som ett regelrätt 
strömavbrott.

– Oväder eller andra yttre faktorer kan orsaka stör-
ningar i delar av elnätet. När det inträffar använder vi 
frånskiljare som leder om strömmen från de delar av 
elnätet som inte fungerar och skapar istället alternativa 
vägar för den fram till kunden. På så sätt kan vi effek-
tivt komma runt strömavbrott och minimera antalet 
drabbade slutkunder. Det gör att vi kan ha höga uppti-
der som höjer kvalitén på hela vår verksamhet, menar 
Weine.

Ekonomisk och organisatorisk 
effektivitet med rätt lösning

Idag använder Linde Energi en 4G-uppkoppling från 
Net1 som redundans till sin primära fiberuppkoppling. 
All kommunikation, både från fibern och 4G-nätet, går 
via Net1s routrar.

Tidigare säkrade Linde Energi upp kommunika-
tionsvägarna genom en egen lösning med en separat 
VPN-tunnel och en fast IP-adress per uppkopplings-
punkt, vilket resulterade i över 50 enskilda VPN-tunn-
lar. Som ett led i arbetet med att säkra sina IT-system 
i enlighet med det kommande NIS-direktivet började 
man titta på en alternativ lösning.

– Vi hade tidigt tankarna på en lösning med VPN från 
Net1 eftersom vi är nöjda med deras andra tjänster. 
Men så länge vi hade färre abonnemang var det inte 
ekonomiskt försvarbart att använda en sådan tjänst. Nu 
när vi har över 50 uppkopplingspunkter finns det både 
ekonomiska och organisatoriska incitament bakom va-
let att gå över till en helhetslösning, förklarar Weine.

Driften av VPN-uppkopplingarna som tidigare låg 
hos kommunen flyttas nu över till Net1 som manage-
rar hela lösningen, från konfiguration av hårdvara till 
underhåll och drift av uppkopplingen. Istället för 56 
VPN-tunnlar skapas en gemensam VPN-tunnel för all 
kommunikation.

Tre minuter från  
avikelse till åtgärd. 
Ingen tid för nedtid.

 Vi hade tidigt tankarna 
på en lösning med VPN 
från Net1 eftersom vi är 
nöjda med deras andra 
tjänster. 
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Bättre kontroll och säkerhet 
med managerat VPN

Weine ser många fördelar med en helhetslösning för 
hela kommunikationskedjan istället för att själv koordi-
nera alla olika delar:

– Genom att gå från egna VPN till en helhetslösning 
från en leverantör får vi bättre kontroll på utrustningen 
och säkrare kontakt med stationerna. I tjänsten ingår 
även experter som kan identifiera och åtgärda felen 
snabbt, en spetskompetens som saknas inom kommu-
nens organisation, vilket även gör att ledtiderna blir 
kortare. Eftersom vi sitter på samhällskritiska funk-
tioner känns det tryggt att kunna luta sig mot en erfa-
ren leverantör som tar ansvaret och ser till att allting 
fungerar.

Även ekonomiskt ser Weine fördelar med att fram-
tidssäkra kommunikationslösningen, främst genom att 
inte behöva lägga tid och pengar på att lära framtida 
personal sina komplexa system. Men tjänsten innebär 
även att Linde Energi får en heltäckande 24/7-lös-
ning. Inträffar något mitt i natten så behöver de själva 
inte stå redo med en egen beredskapsinsats som löser 
problemet, något som drar ner personalkostnaderna 
ytterligare.

– Förutom de ekonomiska fördelarna utgör tjänsten 
inte minst ett stöd för mig som är själv på avdelningen. 
Mitt uppdrag är inte bara tekniskt, utan även strate-
giskt. Med mindre fokus på drift och underhåll kan jag 
ägna mig mer affärsutvecklande uppgifter, konstaterar 
han.

 Med mindre fokus 
på drift och underhåll 
kan jag ägna mig mer 
affärsutvecklande 
uppgifter 
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Robust och säker teknik 
avgjorde valet av leverantör

Att valet av leverantör föll på Net1 menar Weine be-
ror på flera aspekter, där säkerheten är den som väger 
tyngst. Även servicegraden och förståelse för verksam-
heten och dess behov lyfts fram som bidragande fakto-
rer.

– Net1s teknik särskiljer sig från andra kommuni-
kationstekniker. Med 4G-nätet får vi en mer robust 
och driftsäker uppkoppling än om vi till exempel hade 
valt GSM. Lösningen är dessutom kostnadseffektiv och 
passar våra behov väldigt bra: Vi är i första hand inte 
ute efter raketsnabb information, men vi behöver stabil 
och tillförlitlig uppkoppling som gör att vår dataöverfö-
ring och övervakning alltid fungerar. Vi upplever även 
organisationen som bra och tillmötesgående, och när 
nya behov eller problem har uppstått har vi lyckats lösa 
dem tillsammans. Det har resulterat i att vi försätter 
vända oss till Net1 vid behov av uppkopplingslösningar, 
avslutar Weine.

Har du frågor och funderingar kring att välja rätt uppkoppling?  
Vi på Net1 hjälper företag i alla storlekar, i hela Sverige att välja rätt uppkoppling. 
Våra företagskunder spänner från  Vattenfall till mindre företag som Displaykungen.  
Läs mer om Net1s erbjudande på www.net1.se/foretag/

Net1 Företag

0774 - 42 42 43

net1.se/foretag


