
Hvordan sikre godt regionalt samarbeid 
og felles eierskap til nettplanlegging?
Underlag til workshop regionale hørings- og dialogmøter 2019 - Gardermoen



• Vi ønsker gode ideer til samarbeid og samarbeidsformer for å sikre 
samfunnsmessig rasjonell nettutvikling

• Vi jobber fortsatt med å forbedre våre prosesser – innspill i gruppearbeidet 
vil vi ta med videre i vårt forbedringsarbeid

• Innspill fra gruppearbeidet kan gi viktige føringer for hvordan vi jobber med 
nettutvikling, men vil ikke nødvendigvis vises konkret i Nettutviklingsplanen 
2019

• De viktigste innspillene er de som vil forme de faktiske planene fremover
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Formål



Fra PDF til dataflyt

Statnett har en digital ambisjon der vi sier at Digitalisering skal effektivisere, 
øke utnyttelsen av kraftsystemet og gi smarte løsninger for kunder og 
samfunn. 

Digital teknologi er sentralt for nettutviklingen



• Inndelte grupper, hovedsakelig representanter fra samme bransje/aktør i 
samme gruppe

• Representant fra Statnett på hver gruppe – ansvarlig for å skrive et 
gruppegodkjent referat

• 45-50 minutter diskusjon
• Gruppene er tildelt ett hovedtema, og eventuelt supplere med flere hvis 

tiden strekker til
• Underlaget er ment som spørsmål til inspirasjon og diskusjon og gir ingen 

faste føringer for hva dere skal gi innspill på eller diskutere
• Hver gruppe forbereder en 2 min oppsummering med de to-tre viktigste 

hovedpunktene – gruppeleder fremfører
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Praktisk gjennomføring workshop



Tema A: Reservering av nettkapasitet
Kriterier
• Hvor tidlig i prosessen kan aktører reservere før ønsket tilknytning? 

Hva bør kravene være for å kunne reservere (krav til modenhet)?
• Hvor lang frist bør frist for utnyttelse av kapasitet være, og hva avgjør 

om kapasiteten er utnyttet? Hva hvis kunden kun bruker 30 prosent 
av kapasiteten etter noen år? 

Prosess og åpenhet
• Bør reservasjon av nettkapasitet formaliseres i nettavtalene mellom 

Statnett og kundene, og hvordan?
• Bør og kan det være full transparens i hvem som har bestilt/reservert 

nettkapasitet, eventuelt kun informasjon som tilknytningspunkt, 
tidspunkt og effekt? Hva er eventuelt markedssensitivt?

• Hvordan, rent praktisk, bør en slik oversikt være? Statnetts nettsider 
eller en felles portal? 

• Kan man se for seg en tilknytningsprosess med (2 – 3) faste 
søknadsfrister gjennom året, koordinert med regionale netteiere?

Kostnader
• Burde det kostet noe å reservere kapasitet?



• Hvilken informasjon er viktigst for deg?
• Når trenger du den?
• I hvilken form?
• Hva gjør vi i dag som vi kan gjøre mer av?
• Noen nye plattformer vi bør ta i bruk?
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Tema B: Åpenhet i tidligfase

Internt 
Statnett

Andre 
nettselskap

Kunder av 
andre 
nettselskap

Offentlig: 
Statnett.no

Kraftsensitiv 
informasjon og 

bedriftshemmeligheter 

Nytten av å gi 
informasjon og 
offentleglova



• Samarbeidsformer tidlig fase – regionale eksempler, hva lærte vi?
• Effektivt samarbeid og informasjonsdeling – hvilke verktøy bør 

brukes, og når?
• Nettsider, nye plattformer; Teams
• Hvordan håndtere kraftsensitiv informasjon og bedriftshemmeligheter?

• Hvordan samarbeide om langsiktig nettutvikling med forskjellige aktører?
• Petroleum
• Datasentre
• Produksjon

• Faglig samarbeid
• Lokal kunnskap er viktig for oss
• Gjensidig innsats
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Tema C: Samarbeidsformer
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Gruppeinndeling
Nett 1 Tema A Nett 2 Tema B
Trond Arild Reiersølmoen Agder Energi Nett AS Silje Mork Hamre Eidsiva Nett
Ida Bakke Skagerak Nett Øystein Langmyr Hafslund Nett AS
Henning Larsen Hafslund Nett Harald Nes Glitre Energi Nett
Tone Bleken Rud Eidsiva Nett AS Even Ungersness HAFSLUND NETT AS
Christer Skotland NVE Trond Svartsund Energi Norge
Maren Skrunes Eidsiva Nett AS Oddvin Lund DnT
Tone Bergerud Lye Referent Harris Utne Referent

Forbruk 1 Tema C Forbruk 2 Tema A
Baard Aasrum Eramet Frode Baasland Shell
Øyvind Bergvoll Equinor Rune Johan Andersen Bulk Infrastructure
Torbjørn T. Moe Bulk Infrastructure Terje Omland Elkem ASA
Adrian Mortensen Forum for natur og friluftsliv Oslo Per Anker-Nilssen NHO
Halvor Lie Referent Grete Westerberg Referent

Produksjon Tema B
Rune Bredo Johansen Statkraft Energi
Håkon Egeland Statkraft Energi
Håkon Rustad Eidsiva Vannkraft
Maria Tesaker Forum for natur og friluftsliv Akershus
Marianne Sjølund Referent
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