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1. Åtkomst till systemet
Anslutning till Energiföretagens Dammregister sker i två steg:
•
Anslutning via SSL-VPN. Kontot för VPN är personligt.
•
Inloggning i Dammregistret med tvåfaktorsautentisering via sms. Kontot
för Dammregistret är personligt.
Jag har inget VPN konto eller användarkonto till registret?
•

VPN konto: Kontakta din ägaradministratör för företaget eller i
undantagsfall huvudadministratören för Dammregistret för att få ett VPNkonto. Se avsnittet ”Support och kontakt”.

•

Användarkonto: Kontakta din ägaradministratör för företaget för att
skapa ett konto.

2. Krav på användarmiljö
•

Användarkonton för Dammregistret och VPN-anslutning är personliga och
användarnamn och lösenord ska hanteras på ett säkert sätt.

•

Personlig dator och mobiltelefon

•

o

Modern webbläsare med möjlighet att använda webbaserad VPN

o

Dator enligt resp. företagspolicy

o

Mobiltelefon som token för tvåfaktorsautentisering

Publika datorer bör ej användas för anslutning till registret.
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3. Support och kontakt
Denna inloggningsmanual finns på Energiföretagens hemsida:
https://www.energiforetagen.se/dammregister
Användarsupport och Dammregistrets huvudadministratör
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen ansvarar för användarsupport och
förvaltning av Dammregistret.
Vid frågor om tex. inloggning, användning av systemet eller buggar kontakta
Birgitta via:
admin.dammregister@energiforetagen.se
Ansvarig för administration av VPN-anslutning
Hos varje anslutet medlemsföretag finns en ägaradministratör som internt samlar
upp behov av inloggningsuppgifter för VPN-anslutningen, samt skickar över dessa
till Dammregistrets huvudadministratör för effektuering.
Kontakt: admin.dammregister@energiforetagen.se
De uppgifter som krävs på användaren är:
Namn
Företag
Mejladress
Mobilnummer
Ny eller ändring av ägaradministratörer för koncern/moderbolag
Det är Dammregistrets huvudadministratör som håller i rutinen för att lägga upp
nya eller ändra ägaradministratörer för ett moderbolag.
Kontakt: admin.dammregister@energiforetagen.se
Ansvarig för administration av användare inom koncern/moderbolag
Varje moderbolag har en utsedd ägaradministratör. Ägaradministratören kan skapa
och ändra användare inom sitt moderbolag. Kontakta din ägaradminstratör vid
frågor kring ditt användarkonto och eller åtkomst.
Om du inte vet vem som är ägaradministratör kontakta
admin.dammregister@energiforetagen.se
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4. Aktivera konto
Innan man kan logga in på Dammregistret behöver en säker anslutning upprättas.
Detta görs genom att logga in på en webbaserad VPN-portal med ett personligt
VPN-konto. Det behövs inte installeras en klient för VPN, utan en modern
webbläsare är tillräckligt.
Upprätta säker anslutning via VPN-portalen
Steg 1
1.

Använd adressen https://dammar.energiforetagen.se som går till VPNportalen

2. Logga in med ditt användarnamn (förnamn.efternamn@företag.xx) och det
lösenord för VPN-portalen som du fått som sms enligt figur 1 nedan. Om du inte
har fått användarnamn och lösenord till VPN-portalen kontakta din
ägaradministratör för registret.

Sms-kod från din mobil:
DammVPN
”xYzXyZ1234”
Figur 1 Inloggning till VPN-portalen

© Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB

Oktober 2017

5 (12)

Energiföretagens Dammregister

Steg 2: Aktivera konto första gången
1.

Första gången du ansluter till registret måste du aktivera ditt konto och skapa
ett lösenord. Kopiera länken från det mail du har fått, med ungefärligt
utseende:
https://dammar.energiforetagen.se/Account/ResetPassword?code=jy%2bHIWsp
3G8xOr6NMIBoK73ZN%2bizK1th%2bhihwxIJX1WHoI%2bE7a5gYUvK%2fNhO%2f
CZqKfApLe%2b1fzTUPm%2bhRAzndYBVCaxc3bkBEfsp%2f9X5CYOlF2fn2ej7bB2B
%2fr0gHwL6RveQVxfucL%2fG3gab8jvPxA3CKOpxHSj7YG8zvoNXmOsRVmbtNV%
2bGZBHd5EIKYmoOMarNir%2fGPK5ZmWOJpp3JQ%3d%3d

och klistra in länken i VPN-portalen i URL-fältet markerat i figur 2 och klicka på
”Browse”.

Figur 2 VPN-portalen med länk till Dammregistret, klistra in URL från mail och klicka ”Browse”
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Steg 3: Logga in första gången
Efter du har loggat in via VPN-portalen och klistrat in länken från mailet kommer du
till registret enligt figur 3 nedan:
1.

Ange användarnamn som du fått via sms.

2.

Ange ett valfritt lösenord och bekräfta lösenordet. Klicka på ”Återställ
lösenord” (lösenordet måste innehålla minst 8 tecken varav en stor bokstav
och en siffra).

Figur 3 Aktivera/återställ lösenord till Dammregistret

3.

Systemet bekräftar enl. fig. 4.

Figur 4

4.

Fortsätt med att klicka på ”Logga in”
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Steg 4: Inloggning till Dammregistret
1.

Ange användarnamn till Dammregistret och ditt valda lösenord för enl. fig. 5.

2.

Ett engångslösenord skickas via sms till det mobiltelefonnummer som är
kopplat till kontot. Lösenkodet är giltig i ca 5 min.

3.

Ange sms-koden enligt figur 6 tryck ”Logga in” och därefter är du inloggad i
Dammregistret.

Figur 5 Inloggningsvyn till Dammregistret

Figur 6 Engångskod för inloggning
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5. Normal Inloggning
Innan man kan logga in på Dammregistret behöver en säker anslutning upprättas.
Detta görs genom att logga in i den webbaserad VPN-portalen med ditt personliga
VPN-konto. Därefter kan man logga in i själva Dammregistret
Steg 1: Upprätta säker anslutning via VPN-portalen
1.

Använd adressen https://dammar.energiforetagen.se som går till VPNportalen

2.

Logga in med ditt användarnamn (= din epost-adress) och lösenord för VPNportalen som du fått som sms. Tryck ”Login” enl. fig. 7 nedan.
Om du inte har fått användarnamn och lösenord till VPN-portalen kontakta din
ägaradministratör för registret.

Sms-kod från din mobil:
DammVPN
”xYzXyZ1234”

Figur 7 Inloggning till VPN-portalen

3.

Klicka därefter på länken ”Dammregistret” under ”web bookmarks” enligt
figur 8 för att komma till inloggningen för Dammregistret.

Figur 8 VPN-portalen med länk till Dammregistret
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Steg 2: Inloggning till Dammregistret
Efter du har loggat in via VPN-portalen och kommit till registret:
4. Ange användarnamn som du fått via sms och ditt valda lösenord för registret
enligt figur 9.
5. Ett engångslösenord skickas via sms till det mobiltelefonnummer som är
kopplat till kontot. Lösenordet är giltig i ca 5 min.
6. Ange sms-koden enligt figur 10 och därefter är du inloggad i Dammregistret.

Figur 9 Inloggningsvyn till Dammregistret

Figur 10 Engångskod för inloggning
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6.

Glömt / byt lösenord
Glömt/byt lösenord – VPN-portalen
Om du glömt ditt lösenord till VPN-portalen måste du kontakta
huvudadministratören för Dammregistret för att be om ett nytt, se avsnittet
”Support och kontakt”.

Glömt/byt lösenord – Dammregistret
Om du glömt ditt lösenord till Dammregistret:
1. Logga in enligt instruktionerna till VPN-portalen
2. Klicka därefter på länken ”Dammregistret” under ”web bookmarks” enligt figur
11 för att komma till inloggningen för Dammregistret.

Figur 11
3. Klicka på länken ”Glömt ditt lösenord?” enligt den markerade länken i Figur 12.

Figur 12 Länk för glömt lösenord till Dammregistret
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4. Välj lösenord enl. Figur 13 och tryck ”Återställ lösenord”.
Du får sedan göra en normal inloggning med det nya lösenordet.

Figur 13 Vy för att återställa lösenord
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