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Hvem har deltaget?
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Hvad er din rolle i 
virksomheden?

I hvor stor en andel af dine 
installationer bruger du N1 
som net-selskab?

0-25%

25-50%

50-75%

75-99%

100%

Installatør

Overmontør

Elektriker

Andet1501 
inviteret via mail

163
har deltaget 
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Tilbagemelding på samarbejde 
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Hvor let synes du, alt i alt, det er at samarbejde med N1?

Systemet er for tungt. Det er 
svært at komme i kontakt med 
sagsbehandleren. Vi har brug for 
svar når vi ringer, men bliver spist 
af med ‘at kan du ikke sende en 
mail’.

/ Installatør

”

Ca. halvdelen oplever 

udfordringer
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Styrker Forbedringer

N1 er troværdige og pålidelige N1 adskiller sig positiv fra andre

N1 er en driftssikker leverandør N1 er en fleksibel samarbejdspartner

N1 er god til at kommunikere enkelt og forståeligt
N1 stiller de services til rådighed, jeg har behov 

for

N1 opfatter mig som en samarbejdspartner

Det er nemt at komme i kontakt med N1, når jeg 
har brug for det

N1 udnytter de digitale muligheder tilstrækkeligt
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Sagsbehandlingstid

Kontakt

Klar til måler

Imødekommende for afvigelser

Informere under sagsbehandlig

installationsblanket.dk

Følge status under sagsbehandling

Installationsblanket.dk 
fungerer overordnet set godt 
nok. Den giver et godt 
overblik over alle sager.

Installatøren peger på 
sagsbehandling som det 
vigtigste område

Hvis vi skal gøre det mere nemt at samarbejde, skal vi prioritere 
sagsbehandlingen

VEDLIGEHOLDTILPAS

Betydning

PRIORITÉROBSERVER

= Område der skal prioriteres
V

u
rd

e
rin

g
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Forandringstiltag i N1 

Den nuværende blanket har begrænsninger: Ny N1 blanket giver muligheder:

• Vi kan ikke selv udvikle og tilpasse den

• Mange netselskaber med forskellige behov

• www.installationsblanket.dk nedlægges i 2024

• Kommunikerer direkte med N1 database

• Installatør kan udsøge tekniske data

• Delautomatisering af sagsgang

• Statusopdateringer i sagsbehandlingen

• Kontrol af valide adresser

• Masseoprettelser via én blanket

http://www.installationsblanket.dk/
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Forandringer
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Hos os selv

Igennem det seneste år

• Kundecenter til 
telefonbesvarelse

• Specifikke kontaktformularer

• Sagsbehandlerne i 
telefonvagtordning

• Færre direkte kald

• Mere tid til sagsbehandling

Forandringer
I verden omkring os

Afsluttede sager

januar - september

Realiseret 2022: 12.500

Realiseret 2021: 10.250

Stigningen i elprisen 

medførte en stor tilgang 

af nye solcelleanlæg
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Forandringstiltag i N1 

I starten af året
I august
September & oktober

Massiv vækst i VE-sager

Tilslutningstid VE

Gennemsnit: 41 arbejdsdage

Pres på at levere til kunderne Vores målsætning for VE anlæg
Vi er der ikke endnu, men vi er godt på vej

➢ 1 uge, hvis der ikke skal skiftes elmåler

➢ 2 uger, hvis der skal skiftes elmåler

➢ 4 uger, hvis der skal netforstærkes



Udviklingen i antal tilmeldinger

Modtagne tilmeldinger pr uge
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Opgaven

• 400 VE sager pr. uge

• 350 VE forespørgsler pr. uge

• 250 målerskift pr. uge

• 200 beregninger pr. uge

Dimensionere proces og organisation til håndtering af



Hvordan løser vi det?
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Ny proces for VE

• Alle tilmeldinger screenes og fordeles ved modtagelse

• Der er ansat 10 nye medarbejdere til administrative opgaver

• Fagpersonale aflastes på administrative opgaver

• Der er ansat 3 nye teknikere til målerskift

Opdateret hjemmeside

• Ny og bedre information til kommende solcelleejere

• Kunderne ordrer selv skift fra fase- til summationsmålere

• Ny og bedre information til installatører

• Forud udfyldte bilag som letter elinstallatørens og N1´s opgave 
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Vi forbedre forbrugsprocessen
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• Tilmelding af forbrugsinstallationer screenes ved modtagelse

• Sager der skal til beregning videresendes hurtigt til projektleder

• Den der har sagen har kontakten om den

• Ligesom på VE sagerne vil vi udvikle nye processer for 

forbrugsinstallationer

Nyt siden sidste Installatørmøde
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Husk opmærksomhed på korrekt montage

L1       L2       L3        N
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Opmærkning og korrekt montage

Kontroller at adresser er korrekte DAR adresser

Kontroller at adresseopmærkning på målertavler stemmer

St A           1. A           2. A          St B          1. B            2. B         St  C         1. C         2. C

DAR = Danmarks Adresse Register
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Målertavler i det fri

• Stikbensklemmer – sager med korrosion og brandtilløb

• Udfordringer konstateret hos SE ved målerudskiftninger

• SE indførte krav om ledningsmålere i tavler i det fri i 2008

• Situationen i forhold til materiel er uændret, men

• En autoriseret elinstallatør kan vælge passende materiel

• Der kan fremover anvendes stikben eller ledningsmålere

• Vær opmærksom på jeres ansvar

• Vær særlig opmærksom i kystnære områder
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Skift fra ledning til stikben og omvendt

Vi har tidligere sendt stikben/ledninger til ombyg på stedet

Ved skift skal der fremover ordres et målerskift
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Placering af målertavler

Fællesregulativet 2022

Punkt 18.1

Målertavler, målerskabe og målerfelter skal anbringes 

således, at overkant af klemmerække for målertilslutning 

er 0,5 – 1,5 m over gulv henholdsvis færdigt terræn

Højdekravet dispenseres ikke så der kan være tre tavler
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Nyt krav i Fællesregulativet 2022
Tilmeld varmepumper og ladestandere



34

Nyt krav i Fællesregulativet 2022
Tilmeld varmepumper og ladestandere
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Nyt krav i Fællesregulativet 2022
Tilmeld varmepumper og ladestandere
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• Startstrøm

• Tavletegninger

• Placering af installation

• Forventet dato for nettilslutning

• Faktureringsoplysninger – der er ofte fejl i disse 
og det medfører tidspilde til genfakturering

Husk tilstrækkelig info ved tilmelding
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Målerbestilling med ”Klar til måler”

1. ”Klar til måler” bestillinger sendes den følgende hverdag

2. Måler kan leveres når der er valgt el-leverandør og betalt tilslutningsbidrag

3. Vi orienterer jer pr. mail, hvis vi ikke kan levere
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Udvidelse af tilslutningsrettighed

• 400 V installationer købes med en 

grundrettighed på 10, 16 eller 25 A

• Installationer på 25 A kan udvides

• Hidtil har vi krævet for- eller 

stiklednings-sikring svarende til 

tilslutningsret

• Kan fremover udvides med enkelt A 

og med næste sikringsstørrelse over
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Ledningskortet

N1 Randers

N1 (tidligere Evonet)

Pr 1. marts 2023 lægges N1 Randers sammen med N1

https://gc.kort.eniig.dk/Html5Viewer_DK/index.html?viewer=External_ElForsyningskort_N1.External_ELForsyningskort_N1
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Valg i telefonsluse

• Tast 1 for: Strømsvigt

• Tast 2 for: Elinstallationer

• Tast 3 for: Graveskade, ledningsoplysning og lign.

• Tast 4 for: Øvrige henvendelser

Åbningstider

Mandag til torsdag: 
07:30 – 16:00

Fredag:
07:30 – 14:00

Kontakt via telefon
Telefonnummer til N1: 70 23 00 43
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Tilslutningsbidrag forbrugsinstallationer 2023
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Hvorfor har vi en central planlægning i N1?

Overblik

Systemunderstøttelse af det samlede opgaveoverblik og den 
aktuelle mængde ressourcer. 

Opfølgning

Tilsikre et overblik på fremdriften på opgaveløsning.

Prioritering

Vi løser de rigtige opgaver I den rigtige rækkefølge på tværs af 
både geografi og spændingsniveau



• Projektleder 20-0.4 kV
Overordnet ansvarlig for det tildelte projekt hele vejen igennem
- Skal sikre at det er det rigtige, der bliver bygget. 

• Site Manager
Skal sikre gennemførelsen af projektet i marken.
- Skal sikre at der bygges det rigtige.
Det sker fx via opstartsmøder,  sikkerhedsmøder, tilsyn, bestilling af 
materialer og kontakt til graveentreprenør.

• Tekniker 
Ansvarlig for udførsel af de el-faglige opgaver i N1’s forsyningsområde.

• Sagsbehandler/installatør
Behandling af alle installationssager og vurderer om opgaven kan 
sendes direkte til udførsel eller om den skal forbi Anlægsafdelingen 

• Planlægger
Har overblikket over den samlede mængde opgaver/projekter og den 
aktuelle teknikerkapacitet. Sikrer af vi løser opgaverne I den, af 
forretningen, prioriterede rækkefølge og booker konkret teknikere til 
opgaverne.

Roller

44
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Opgaven/projektet er forbi flere afdelinger

Kundetilslutning 

modtager sag og 

opretter opgave

Planlægning tildeler 

opgave til Tekniker

Tekniker udfører 

opgaven1 2 3

Mindre opgave

Tekniker udfører 

opgaven1 3 4

Større opgave/projekt

Kundetilslutning 

modtager sag og 

sender til Anlæg

Planlægning 

tildeler opgave til 

Tekniker

2
Anlæg projekterer 

og opretter 

opgave



OPGAVETYPE
SLA-dage  (arbejdsdage) -

(Bestillingsdag er lig dag 0)

Isætning/afgang lister i kabelskab – UDEN afbrydelse 7 dg. Plads, og der ikke skal skiftes skab..

Isætning/afgang lister i kabelskab – MED afbrydelse 15 dg. Plads, og der ikke skal skiftes skab. 

Isætning/afgang lister i transformer 10 dg. Plads. Uden afbrydelse.

Isætning/afgang lister i transformer 15/21 dg. Plads. Med afbrydelse. 

Montering af stikledning i transformer – UDEN afbrydelse 10 dg. Forudsat: stikledning er fremført og station frigravet..

Montering af stikledning i transformer – MED afbrydelse 15/21 dg. Forudsat: stikledning er fremført og station frigravet. 

Skabsskifte/kapacitetsudvidelse – kabelskab 15 dg.

Måleropsætning 5 dg. Forudsat: Der er valgt leverandør og betalt tilslutningsbidrag. Max 10 stk.

Åbne/lukke i station 5 dg.

Vejunderføring 15 dg. Gravetilladelse

Etablering af trafo i station 70 dg. Forbehold for levering (8 ugers levering station plus lodsejeraftaler)

Udskiftning transfomer 50 dg. Forbehold for levering (8 ugers levering trafo)

Etablering af kabelskab 20 dg. Indklipning op til 20 m. grav

Etablering af kabelskab 40 dg. Over 20 m. (koordinering)

Forsendelse af målere 2 dg. Klar til måler, samt valgt leverandør og betalt tilslutningsbidrag

46

Leveringstider – fra bestilling af tekniker til udførsel



Kender du typen?

47
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Hvad gør vi i N1?

• Materialer til kundetilslutninger prioriteres højere end egne reinvesteringer af elnettet

• Løbende dialog og KPI på vores leveringssituation. Leverandører med høj kritikalitet har størst fokus.

• Der er købt ekstra hjem til vores hovedlagre og vores eksterne lagre hos leverandørerne er øget

• Muligheder for alternative køb hos leverandør b, c, d afsøges løbende

• Højt fokus på at holde vores beredskab intakt

Leverancesituationen på materialer i N1

49

”Vi har de seneste mange måneder været meget proaktive i vores dialog med leverandører og på 
mængden af vores fremadskuende bestillinger af materialer.”

Udfordringerne skyldes primært

• Ekstrem høj efterspørgsel på el-komponenter, som følge af meget stor travlhed i byggeriet

• Stort fokus på etablering af ladestandere, udbygningen af sol- og vindproduktion - og en generel 
omlægning fra fossile brændsler som f.eks. gas til el. 

• Den nuværende energikrise har skubbet yderligere til omlægningen af hele energiforsyningen
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Netdrift
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• www.n1.dk

• Adgang til netstationer

• Samarbejdesaftaler og nøgleudlevering

• Spændingsdyk

• ”Brown Out”
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Generel tilladelse for el-installatør

Overdragelse af driftsansvar til el-installatører – generel tilladelse

• Driftsansvarlig tillader generelt el-installatører at udføre særlige 
opgaver i N1's lavspændingsnet, hvis nærmere bestemmelser 
overholdes.

Disse særlige opgaver er:

• Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe og master

• Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe og 
master
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Adgang til netstationer www.n1.dk
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• FAP
• Navn på modtager
• Stations nummer

Oplysninger 
Som vi har behov for



55

Samarbejdsaftale
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Nøgler til el-installatører

• Det er muligt for el-installatøren at få udleveret en 
nøgle

• Der skal være en ”særlig tilknytning til en bestemt 
virksomhed/kunde”, som er direkte tilsluttet i en 
transformerstation 

• Opgaver:
o Udskiftning af stikledningssikringer
o Ind- og udkobling af maksimalafbrydere
o Aflæsning af målere
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Tilslutning af stikledning i fordelingsskabe

• Enhver stikledning – såvel ny som udskiftning af eksisterende – skal være anvist af N1 A/S før tilslutning. 
Anvisning skal følges.

• Tilslutning af stikledning foretages af el-installatøren på kundens regning

• El-installatøren er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiale for tilslutningen

• El-installatøren er ansvarlig for, at der isættes korrekte stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra 
N1 A/S.

• Tilslutningen mærkes med holdbar markering med adresse og installationsnummer

• Tilslutning i transformerstationer foretages af netselskabet
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• Driftsinformationer

• Planlagte som aktuelle afbrydelser

• SMS service, tilmelding/afmelding af adresse

• Ledningskort

www.n1.dk, her finder du bl.a.:

Anvend vores hjemmeside
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Brown out
Rullende aflastning

• Kommer vi til at mangle effekt ?

• Energinet ordre det – formodentlig
dagen før

• 2 timers rul

• Alle er med og dog

• N1 – notat ( på vores hjemmeside)



Spændingsdyk
Er kommet for at blive

• Der bliver flere, men de bliver 
mindre dybe/kortere tid

• Tilmeld jer på Energinet.dk . Det 
kan nemlig nemt være dem

• Kan I ikke finde dem der- kontakt 
N1

• Der kommer materiale fra 
N1/Green Power Denmark

• Internt i virksomheden
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Vi ser frem til at fortsætte vores 
samarbejde 
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