
INSTALLATÖRSPORTAL
manual

Genväg till Installatörsportalens startsida

https://kuggen.oresundskraft.se/orderportal/login.html


Här är Din guide till vår 
Installatörsportal

En modern installatörsportal med funktionalitet för att 
skapa och hantera installationsärenden på ett tryggt och 
effektivt sätt enligt rådande lagstiftning för 
elinstallationer.

Här får du snabbt en överblick över de funktioner som 
finns och hur du kan utföra dem.

Manualen behöver ej läsas från pärm till pärm för att 
förstå hur en enskild funktion ska utföras.



Innehållsförteckning

01 Registrera & administrera Team

02 Inloggning och Glömt lösenord

03 Inloggad i Installatörsportal – Översikt

04 Skapa ärende från karta och formulär

05 Lista, status, filter och sökfunktion

06 Sparade ärenden



01 Registrera & administrera Team



Registrera & administrera Team

Inloggningsrutan har flera val

(Logga in)

Välj fliken Registrera & administrera team 

Välj vad du vill göra genom att klicka på en 

knapp: 

Knapp Registrera nytt Team för att ansöka 

om att registrera ditt företag för att utföra  

elarbeten i Öresundskrafts nät

(öppnas i nytt webbfönster)

Knapp Administrera för att administrera ditt 

Team (öppnas i nytt webbfönster)

Knapp för att Registrera nytt 

Team 

Knapp för att administrera 

ditt team



Ansök om att registrera ett Team genom att 

fylla i uppgifter om företaget och 

teamadministratör.

Knappen SIGNERA OCH ANSÖK genererar 

ett ärende till Öresundskraft. 

Bekräftelse på ansökan skickas till 

administratörens epost

Ange företagets uppgifter

Enskild firma kräver 

personnummer

Registrera ett Team

Klicka här för att skicka

din ansökan

Ange team-adminstratörens

kontaktuppgifter 



Administrera ditt Team 

Klicka här att skapa ny 

resurs

Ange kontaktuppgifter 

Skapa ny resurs i ditt Team

Knappen SKAPA RESURS 

genererar ett meddelande 

till registrerad mailadress 

att användaren skapats 

och att lösenord behöver 

registreras



Uppdatera eller inaktivera 

befintlig resurs.

Administrera ditt Team

Uppdatera uppgifter

Inaktivera resurs

Klicka på knappen 

Uppdatera resurs för att 

spara ändringar



02 Inloggning och Glömt lösenord



Inloggning Installatörsportal

Inloggningsruta har följande funktionsval

Logga in

(Registrera & administrera team)

Glömt lösenord?

(öppnas i nytt webbfönster)

Ange din epostadress

Ange ditt lösenord

Klicka för att Logga in

Installatör måste vara  

registrerad för att kunna 

logga in

Knapp för Glömt 

lösenord?



11

Ange email för att ändra lösenord. Du får 

nu ett mail till angiven email med länk att 

ändra lösenord

Klicka här för att få ett mail till angiven 

email med länk för att ändra lösenord.

Glömt lösenord



03 Installatörsportal - Översikt



Installatörsportal - Översikt

Startsida där ärende kan 

skapas direkt från karta

Listar skapade och skickade 

ärenden. Här finns möjlighet 

att söka och filtrera på 

ärenden, redigera och  chatta 

med ÖKAB.

Listar sparade ärenden 

som ännu inte skickats 

till ÖKAB

Skapa ärende 

direkt från 

formulär

Information om 

Installatörsportalen 

och länk till manual

Länk till administration 

av team och resurser

Rensa karta från utplacerade kartnålar. 

Markera den kartnål som ska bort och 

klicka på spara

1. Ta bort alla – klicka på rensa allt

2. Ta bort en – markera den du vill ta 

bort och klicka på spara Välj önskat kartlager. 

Fastigheter, nätområde 

och anläggningar är 

behörighetsstyrt.



04 Skapa ärende från karta och formulär



Skapa ärende från karta och formulär

Möjlighet att välja kartlagerMarkera kartnål och dra 

den till önskad position för 

att skapa ärende
Sök fram adress för att  

hitta rätt i kartan 

Skapa ärende från 

formulär. Klicka för att 

välja ärendetyp i en lista



05 Lista, status, filter och sökfunktion



Lista, status, filter och sökfunktion 

Sök på värden i tabellen 

för att filtrera fram ärenden

Anteckningschatt mellan 

Installatör och ÖKAB

Redigera ärende, t.ex

skicka in färdiganmälan

Följ status på ärenden



06 Sparade ärenden



Sparade ärenden

Här listas ärenden som sparats för att 

skickas senare om Installatören väljer att inte 

skapa och skicka direkt

Öppna ärendet för att 

ev. redigera och 

skicka till ÖKAB

Sök på värden i tabellen 

för att filtrera fram ärenden




