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Vi vil forbedre nettutviklingen – på flere fronter

• Videreutvikling av prosessen for Nettutviklingsplanen

– erstatter høring med mer involvering og dialog

• Retningslinjer for vurdering av forsyningssikkerhet i 

kraftsystemplanleggingen

• Forsyningssikkerhet handler om risikoreduksjon

• Mer langsiktighet i nettutviklingen

• Flere kunder vil på nett – antall tilknytningssaker øker kraftig

• Oppfylle tilknytningsplikten

• Bidra til verdiskapning for kundene og samfunnet



Fremtiden er elektrisk

Nettutviklingsplanen formidler en helhet



Vi videreutvikler NUP-prosessen i 2019

Mer spisset 
høring i 
forkant

Tydeligere 
skille mellom 
NUP & KSU

Digitalisering 
og ny 

statnett.no



Retningslinjer for forsyningssikkerhet i kraftsystemplanlegging

Fremtiden er elektrisk

Behov

Muligheter

Fordeler & 

ulemper

Konklusjon

Vi skal alltid vurdere N-1
Vi skal i enkelte tilfeller 

vurdere N-1-1
Vi skal beskrive 

alternative tiltak 

ut fra den 

langsiktige 

nettutviklingenVi skal prissette 

forsyningssikkerhet så 

langt som praktisk mulig

Vi skal beskrive 

avbruddsrisiko for alle 

studerte alternativer 

Overholdelse av lover og forskrifter herunder krav om 

samfunnsmessig rasjonalitet er overordnet retningslinjene



• Vi skal se langt frem

• Ha gode forbruksprognoser

• Ta inn over oss at verdien på sikker 

strømforsyning kan endres over tid

Fremtiden er elektrisk

Prissetter forsyningssikkerhet så langt som praktisk mulig 



Vi ser økende mengde henvendelser om tilknytning

Antall tilknytningssaker



Økt etterspørsel etter tilknytning gir høyere aktivitetsnivå i Statnett

• Økende saksmengde, 3-4 dobling

• Økende kø/backlogg av saker

• Alle saker blir ikke til investeringer

Utbygginger

Prosjektering

Utredninger

Henvendelser

Konsekvens



Det økte aktivitetsnivået gir noen utfordringer som vi skal løse

• Fjerne flaskehalser i alle ledd

• Redusere behandlingstid

• Håndtere en økende saksmengde

• God gjennomføringsevne i tidligfase og senere

Kritiske suksessfaktorer

• Akselerert økning i tilknytningsaker

• Vi må utrede mye –

også det som ikke blir byggeprosjekter

• Vi må prosjektere og bygge mer

• Nye grep utover strakstiltak må på plass

Utfordringer



Vi skal håndtere økt aktivtetsnivå og realisere økt 

verdiskapning gjennom konkrete tiltak

• Oppfylle tilknytningsplikten

• Økt verdiskapning 

• Fornøyde kunder 

• Lukke NVE-avvik!

• Mer kundedrevet organisasjon – følge 

kunden tettere med dedikerte leveranseteam 

• Økt kapasitet og mer effektiv organisering 

– forbedre interne og eksterne prosesser

• Effektivisere saksbehandlingen gjennom mer 

bruk av digitale løsninger internt og eksternt

Målsetting og mulighetTiltak – i prosess



Henvendelse

Kapasitet til 

nytt forbruk / 

produksjon

Tilbud

Konsept-

utredning og 

reservasjon i 

fremtidig nett 

Nei, ikke 

kapasitet

Ja, ledig 

kapasitet

Tilbud

Koordinert 

prosjekt-

gjennomføring

Tilbud

Reservere 

kapasitet i 

nettet (med frist 

for utnyttelse)

Idriftsettelse

Tildeling av 

nettkapasitet og 

oppdatert nettavtale

Trinnvis tilknytningsprosess

Behov for tiltak hos 

netteier(e) og …

…tiltak ikke

samfunnsmessig 

rasjonelt: 

…tiltak er 

samfunnsmessig 

rasjonelt

Varsel

Vi må søke 

dispensasjon fra 

tilknytningsplikten

Statnetts svar 

basert på 

analyse om 

nettkapasitet:

Statnetts svar 

basert på 

konseptutredning:

Ikke behov for 

tiltak likevel



Rask utvikling øker behovet for samhandling og digitalisering 

• Mellom netteiere – fokus på god informasjonsflyt

• Myndigheter – rammevilkår og regelverk

• Hele bransjen – digitalisering mot felles løsninger og digitale plattformer  



Vi vil kontinuerlig forbedre vårt arbeid – og har fokus på å:

• Levere på vårt samfunnsoppdrag 

• Øke effektiviteten

• Legge til rette for verdiskaping


