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Forord

Denne rapporten er utarbeidet av PricewaterhouseCoopers (PwC) på oppdrag for Norges vassdrags- og

energidirektorat (NVE) i forbindelse med NVEs behov for å vurdere mulige stordriftsfordeler i

nettselskapenes forretningsprosesser.

Rapporten inneholder en overordnet beskrivelse og analyse av nettselskapenes forretningsprosesser og

kostnadsstruktur, samt en kvalitativ vurdering av hvilke forhold som påvirker kostnadsstrukturen i de

ulike prosessene. Med skalaegenskaper mener vi hvordan nettselskapes kostnader påvirkes av antall

kunder og levert energi. Videre vurderes geografisk utstrekning som relevant i forhold til

skalaegenskaper. Analysen begrenses til å omfatte en de ”monopoloppgavene,” dvs. oppgaver som et

nettselskap, i medhold av gitte konsesjoner, er pålagt å gjennomføre. En begrenset del av rapporten

diskuterer AMS og virkninger på nettselskapenes forretningsprosesser, kompetansekrav og

organisasjonsmessige hensyn.

Analysen omfatter ikke hvorvidt myndighetenes regulering av selskapene gir spesielle incentiver eller

disincentiver knyttet til realisiering av skalafordeler, herunder den økonomiske reguleringen.

Våre vurderinger i rapporten og analysen bygger på flere kilder, inkl.:

 PwCs bransjeerfaring og oppfatning om god praksis i nettvirksomhet og annen

infrastrukturvirksomhet, både i Norge og internasjonalt

 Internasjonalt anerkjent god praksis innen anleggsforvaltning og nettvirksomhet (PAS-551)

 Faktainformasjon fremkommet i samtaler med sentrale aktører i bransjen

 Dokumentasjon som NVE har gjort tilgjengelig for oss

PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av NVE eller andre som følge av at vår rapport, eller

utkast til rapport, er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med bestemmelsene i vårt

engasjement med NVE. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på

eget ansvar.

1 “Publicly Available Specification for the optimized management of physical assets”, utarbeidet av

“The Institute of Asset Management” og publisert av British Standard Institute.
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1 Oppsummering og konklusjoner

Nettvirksomhet blir i Norge overvåket og regulert av NVE. Gjennom anleggskonsesjoner og

områdekonsesjoner gis alle nettselskap i utgangspunktet et likt ansvar for sin leveranse til sluttbruker.

Virksomheten er strengt regulert med begrensede frihetsgrader ift. å påvirke kvalitet og kvantitet.

Sluttproduktet som leveres er generisk og uten vesentlige oppgaver knyttet til produktutvikling, salg,

markedsføring, etc. Nettselskapene bør organisere sine forretningsprosesser slik at myndighetspålagte

oppgavene kan leveres med tilfredsstillende kvalitet, volum og til en lavest mulig kostnad.

I hovedsak kan kilder til verdiskapning innen nettvirksomhet deles inn i tre hovedkategorier, som alle

virker i et samspill:

1) God anleggsforvaltning. Nøkkelelementer her er å sikre kvalitet i hele beslutningskjeden for

bygging og drifting av nettet, slik at man til en hver tid kan prioritere de riktige tiltakene, enten

det gjelder nyinvesterunger, reinvesteringer eller vedlikehold.

2) Økt effektivitet. Kjernen her er effektive og standardiserte arbeidsprosesser og tydelige roller

og ansvar i organisasjonen og mot evt. underleverandører.

3) Skalafordeler. Disse oppstår ved å samle geografisk uavhengige aktiviteter og ved å øke

spesialiseringen i utførelsen basert på større volumer av likartet arbeid.

Nettselskapenes forretningsprosesser innebærer ansvar for aktiviteter som dels krever en viss nærhet

til de fysiske anleggene, mens andre oppgaver vil være uavhengig av geografi og derfor kan samles. De

fleste av nettselskapenes aktiviteter er mulig å samle fordi de kan oppfattes som geografisk

uavhengige. Dette forutsetter god anleggsdokumentasjon, IKT støtte og tydelige arbeidsprosesser og

rutiner. I kombinasjon med økt spesialisering og profesjonalisering, kan defor samling av geografisk

uavhengige oppgaver være en kilde til å realisere betydelige kostnadsbesparelser og stordriftsfordeler

hos nettselskapene. Det er videre vår erfaring at nettselskaper som innretter og driver sin virksomhet i

henhold til alment akseptert god praksis, også over tid vil være effektive.

Realisering av skalafordeler vil kreve restrukturering i form av å samle oppgaver som i dag er spredt på

få store / mellomstore og mange små selskaper. Anvendelse av god praksis innen forvaltning av

anleggene og effektivitet i gjennomføring vil også være betydelige bidrag til økt verdiskapning. Man

kan hevde at stordriftsfordeler indirekte oppnås gjennom god forvaltning og økt effektivitet, fordi

større virksomheter kan sette av mer ressurser til å implementere og videreutvikle god praksis. Økt

størrelse kan også bidra til at man oppnår kritisk masse for å kunne bære investeringer i riktige IKT-

systemer, som også er kritisk for å sikre god anleggsforvaltning (tilstandsdata, livssyklusanalyser,

osv.), samt å kunne anvende disse riktig.

De viktigste funn knyttet til skalaegenskaper i nettselskapenes forretningsprosesser er oppsummert i

Tabell 1, og utdypet og diskutert i Kapittel 4 i rapporten.
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Tabell 1: Oppsummering av skalafordeler i nettselskapenes forretningsprosesser

Kjerneprosess og viktige

aktiviteter

Kjennetegn på god praksis Viktigste kostnadsdrivere Vurdering av skalaeffekter

Beslutte struktur og bygging av nettanlegg

• Prognostisere lastvekst

• Gjennomføre

risikovurderinger

• Utvikle og beslutte

investering og

reinvesteringer

• Kost / nytte vurdering av

hver enkelt investering

• Bruk av standardbeskrivelser

og -kostnader i formaliserte

rutiner

• Rutiner på plass for løpende

ettervurdering av hver

investering

• Lønnskostnader for personer

involvert i analyse og

beslutningsstøtte

• Antall systemer/

programmer nødvendig for

beslutningsstøtte

• Kvalitet i

investeringsgrunnlag og

investeringskriterier

• Betydelige skalafordeler

• Kan sentraliseres

• Kostnader påvirkes lite av

vekst i kundemasse, levert

mengde energi eller

geografisk utstrekning

Designe anlegg

• Detaljplanlegge besluttet

anlegg

• Sikre etterlevelse av

gjeldende regelverk

• Konsistent metodikk for

gjennomføring av LCC

analyser

• Bruk av standardiserte

komponenter

• Bruk av god ”design praksis”

• Lønnskostnader for personer

involvert i design av anlegg

• Antall systemer/

programmer nødvendig for

design (eks. innen lastflyt)

• Grad av skreddersøm vs.

bruk av standardløsninger

• Betydelige skalafordeler

• Kan sentraliseres

• Kostnader påvirkes lite av

vekst i kundemasse, levert

mengde energi eller

geografisk utstrekning

Planlegge, bestille og kontrahere tiltak og bygging av anlegg

• Planlegge

anskaffelsesprosess

• Utarbeide og distribuere

kravspesifikasjoner

• Innhente og evaluere anbud

• Kontrahere nødvendige

varer og tjenester

• Ha en høy andel (>80%) av

utgifter under kontrakter

• Dokumenterte prosedyrer

• Løpende revisjoner av

kontrakter

• Samarbeidsrelasjoner til et

antall leverandører

• Hensiktsmessig

incentivstruktur i kontrakter

• Lønnskostnader for personer

involvert i planlegging,

bestilling og kontrahering av

varer og tjenester

• Antall systemer/

programmer nødvendig for

anskaffelser av varer og

tjenester

• Antall leverandører / andel

varer og tjenester under

rammeavtale

• Betydelige skalafordeler

• Kan sentraliseres

• Kostnader påvirkes lite av

vekst i kundemasse, levert

mengde energi eller

geografisk utstrekning

Utføre tiltak og bygge anlegg

• Bygge og installere planlagt

nettstruktur

• Arbeidsplanlegging og

ledelse av arbeid

• Styre underleverandører

• Prestasjonsmåling

• Online

registrering/oppdatering av

tegninger og data

• Effektiv ressursstyring

• Lønnskostnad for utførende

part

• Andel produktiv tid for

utemannskaper

• Kvalitet i prosjektstyringen

• Bruk av kjøretøy og

anleggsmaskiner

• Varekostnad

• Få skalafordeler

• Arbeidet er geografisk

avhengig (utføres lokalt) og

kan ikke sentraliseres
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Kjerneprosess og viktige

aktiviteter

Kjennetegn på god praksis Viktigste kostnadsdrivere Vurdering av skalaeffekter

Kontrollere og verifisere arbeid

• Kontrollere og verifisere

utførte tiltak

• Dokumentere tilstand,

kvalitet og påløpte kostnader

for tiltak

• Automatiske rutiner for

datautveksling

• Løpende tilbakemeldinger

på kvalitet og kostnad

• Dokumenterte og effektive

prosedyrer for verifikasjon

• Lønnskostnad for utførende

part

• Kostnad for IKT

understøttelse

• Presisjon og effektivitet i

verifiseringen

• Få skalafordeler

• Arbeidet er geografisk

avhengig (utføres lokalt) og

kan ikke sentraliseres

Styre vedlikehold

• Gjennomføre

tilstandsvurderinger

• Analysere og prioritere

vedlikeholdstiltak løpende

• Vurdere og beslutte

reinvesteringer

• Analysere og dokumentere

tilstand for netteier

• Risikobasert

vedlikeholdsstrategi

• Reinvesteringer er

systematisert som ett av de

mulige vedlikeholdstiltakene

• Dokumentert anlegg og

teknisk tilstand

• Utvikle og bruke tydelige

vedlikeholdsstandarder

• Lønnskostnader for personer

involvert i styring av

vedlikehold

• Kostnad for IKT

understøttelse

• Andel preventivt vs.

korrektivt vedlikehold

• Kvalitet på anleggsdata

• Betydelige skalafordeler

• Kan sentraliseres

• Kostnader påvirkes av vekst i

kundemasse, levert mengde

energi eller geografisk

utstrekning i form av økt

størrelse på nettet hvor

vedlikehold skal

planlegges/styres

Opprettholde funksjonalitet og optimalisere drift

• Drifte og styre nett

• Ivareta beredskapskapasitet

• Gjennomføre planlagt og

ikke-planlagt vedlikehold

• Sentrale kontrollrom med

evne til å håndtere

geografisk spredt

infrastruktur

• Høy grad av automatisering

• Prosedyrer for nødrespons

og systematisk beredskap

• Lønnskostnader for personer

involvert i overvåking av

nettinfrastruktur

• Lønnskostnader for personer

som utfører førstelinjes

korrektiv vedlikehold

• Responstid og innretning av

beredskapskapasitet

• Antall driftssentraler

• Kostnad for IKT støtte

• Betydelige skalafordeler

innen overvåking av

nettinfrastruktur. Mulig å

redusere antall

døgnbemannede sentraler

• Små skalafordeler fra

førstelinjes korrektivt

vedlikehold siden arbeidet

utføres lokalt

Foreta måleverdihåndtering, avregning, fakturering og innfordring

• Samle inn målerdata

• Bekrefte avlesninger

• Sikre rett registrering for

avregning av forbruk

• Utarbeide faktura

• Sende ut faktura

• Verifisere og sikre

innbetalinger

• Høy grad av automatisering

• Rett bruk av teknologi

• Plan for utvikling

• Lav transaksjons-kostnad fra

fakturautsending til

innbetaling

• Lønnskostnader for personer

involvert MAFI arbeid

• Kostnad for IKT støtte

• Kostnad pr. faktura pr.

kunde pr. år

• Betydelige skalafordeler

• Kan sentraliseres

• Kostnader påvirkes av vekst i

kundemasse, men i mindre

grad av levert mengde energi

eller geografisk utstrekning

Yte kundeservice

• Tilgjengeliggjøre

kundeservice som

tilfredsstiller kundenes og

selskapets behov

• Målsette og etterleve egne

krav til servicegrad og

kundetilfredshet

• Samle inn og analysere

kundeinformasjon

• Felles kundemottak for alle

kundehenvendelser

• Tydelig definerte krav og

målinger av kvalitet i

kundeservice

• Saksbehandlingsverktøy for

loggføring av henvendelser

• Lønnskostnader for personer

involvert i kundeservice

• Antall systemer nødvendig

for å ivareta

kundebehandler- /

saksbehandlerfunksjonen

• Betydelige skalafordeler

• Kan sentraliseres

• Kostnader påvirkes av vekst i

kundemasse, men i mindre

grad av levert mengde energi

eller geografisk utstrekning
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Støtteprosessene i nettselskapene skiller seg ikke vesentlig fra tilsvarende støtteprosesser i andre

bransjer. Faktorer som selskapets størrelse, omfang av operasjoner og antall betjente kunder er

dimensjonerende for støttefunksjonene, men for flertallet av disse vil ikke økt antall kunder, mer levert

kraft eller større geografisk utbredelse kreve en tilsvarende økning i ressursinnsats i støtteprosessene.

I enkelte tilfeller er det nærmest et spørsmål om ”enten/eller”, slik at når støtteprosessen først er

etablert vil den kunne dekke behovet til tross for volumendringer. Dette gir betydelige skalafordeler.

Videre kan man for mange av støttefunksjonene anta at en større virksomhet vil tillate større grad av

spesialisering i forhold til å ivareta og videreutvikle den faglige spisskompetansen.

En begrenset del av rapporten diskuterer virkninger fra AMS på nettselskapenes forretningsprosesser,

kompetanse og organisasjonsmessige hensyn. Innføring av AMS ventes å gi betydelige

kompetansemessige utfordringer og endringer i nettselskapenes risiko, arbeidsprosesser, IKT

systemer, og krav til forretningskultur. Erfaring viser at de største kompetansemessige utfordringene

for nettselskapene er knyttet til områder som prosjektledelse og løpende styring av prosjektrisiko i

utbyggingsfasen, realisering av endringer i sentrale drifts- og arbeidsprosesser og backoffice / internt i

selskapene, innkjøpsstrategi og logistikk innen IKT-anskaffelser og drift av IKT stystemer. Spesielt

integrasjonsmulighetene mellom dagens ulike IKT systemer og arbeidsprosesser må forbedres slik at

systemene blir egnet for utrulling og drift av AMS, samt mer korrekte og presise kundedata.

Endrede arbeidsprosesser ventes å medføre endringer i organisasjonsstruktur for nettselskapene. Det

er blant annet viktig at en driftsorganisasjon for måleverdihåndtering er klar når utrulling og montasje

av målere starter, og at tilstrekkelig med ressurser settes inn for å håndtere både gammel og ny drift

frem til innføringen av AMS er gjennomført. Ved full innføring av AMS må man se for seg behov for

døgnkontinuerlig overvåkning også av måleverdier og hendelser fra husstander gjennom året.

Relatert til AMS og prosjekt- / utbyggingsfasen er det naturlig for selskapene å vurdere samarbeid og /

eller egne organisasjonsmessige ansvar innenfor planlegging (for eksempel utredning av teknologi /

marked og vurdering av ulike utrullingsløsninger), anskaffelser (for eksempel anskaffelsesstrategi,

kontraktstrategi, kravspesifikasjon, konkurransegrunnlag, valg av leverandør, kontraktsstruktur, etc.),

implementering (for eksempel kontraktsinngåelse, planlegging, implementering og utrulling av

målere, opplæring, test og pilotbruk, stabilisering og prøvedrift, overlevering / godkjenning), og

sikkerhet (for eksempel vurderinger knyttet til at nettselskapene skal begrense misbruk av systemene).

Utover ovennevnte samarbeidsmuligheter i prosjektfasen, vurderes felles driftsløsninger å kunne gi

besparelser knyttet til drift av AMS systemene. For eksempel kan dette bety å vurdere (i) felles drift av

innsamlingssystem (front-end), (ii) felles lagring (måleverdidatabase) og (iii) felles avregningssystem.

Samarbeid kan også oppfattes som et ”kompenserende tiltak” dvs. fordi mange av selskapene pt.

oppfattes å være for små til alene å kunne ivareta pålagte oppgaver og ansvar knyttet til AMS og Smart

Grid. I seg selv kan derfor samarbeidsløsninger være dempende på en restrukturering med sikte på

samling av oppgaver og realisering av skalafordeler.
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2 Bakgrunn og formål

2.1 Bakgrunn

Som et resultat av omstillinger i kraftbransjen gjennom ulike epoker, var det på slutten av 90-tallet

etablert store, offentlig eide, vertikalt integrerte, regionale kraftselskaper i Norge. Denne

integreringstrenden har også ført til en naturlig konsolidering av nettvirksomhetene, hvor antall

nettvirksomheter har blitt redusert fra om lag 500 på 1960-tallet til 136 per 1.januar 2011. Flere av

disse er i dag del av regionale energi- og infrastrukturselskap / -konsern som har stor betydning for

verdiskapning og næringsutvikling i regionen.

Flere av de regionale nettselskapene har kulturelt sett beveget seg fra forvaltningsbedrifter til

markedsorienterte enheter. Denne utviklingen i retning av større konsern stiller økte krav til

spesialisering og profesjonalisering av virksomheten og eiernes virksomhetsstyring. De regionale

kraftselskapene er betydelige arbeidsgivere i sin region og spiller en betydelig rolle i lokale

arbeidsmarkeder og for verdiskapning lokalt.

Dagens nettstruktur består av noen få større nettselskap og relativt mange små som kan tyde på

urealiserte skalafordeler. Eksempelvis har over halvparten av dagens nettselskap en NVE-kapital på

under MNOK 100 og utgjør under 10% av samlede inntektsrammer.

Bransjen står overfor betydelige økninger i reinvesteringsbehov i perioden framover, både i

distribusjons-, regional og sentralnettet. Investeringsbehovet er dels drevet av nødvendig utskifting av

aldrende infrastruktur for å ivareta forsyingssikkerheten og dels av behovet for å møte behov for

transport av kraft fra ny fornybar kraftproduksjon. I tillegg står nettselskapene ovenfor store

utfordringer i den nærmeste fremtid, som kan stille andre krav til nettselskapene enn i dag. Selskapene

har behov for å møte framtidige kompetanse- og kapasitetsbehov, eksempelvis knyttet til å løpende

forstå og tilpasse seg endringer i regulatoriske rammebetingelser, god anleggsforvalting og MAFI.

Innen 1. januar 2017 er det krav til at alle strømkunder i Norge skal ha tatt i bruk avanserte måle- og

styringssystemer (AMS). AMS innebærer at alle husstander får en såkalt ”smart måler” som registrer

strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til nettselskapet. Dette

skal gi raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen.2

2 Avanserte måle og styringssystemer -- Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst

(NVE Dokument nr. 7-2011)
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2.2 Formål

Rapporten er utarbeidet av PricewaterhouseCoopers AS (PwC) på oppdrag for NVE i forbindelse med

NVEs behov for å vurdere mulige stordriftsfordeler i nettselskapenes forretningsprosesser. Rapporten

inneholder en overordnet analyse av nettselskapenes forretningsprosesser og kostnadsstruktur, samt

en kvalitativ vurdering av hvordan nettselskapenes størrelse påvirker nettselskapenes kostnader.

Analysen begrenses til å omfatte en kvalitativ vurdering av kostnadsstruktur knyttet til de oppgavene

som et nettselskap, i medhold av gitte konsesjoner, er pålagt å gjennomføre. Analysen omfatter ikke

hvorvidt myndighetenes regulering av selskapene gir spesielle incentiver eller disincentiver knyttet til

realisiering av skalafordeler, herunder den økonomiske reguleringen.

En begrenset del av rapporten er brukt til å beskrive de viktigste kravene til selskapene i forhold til

innføring av AMS og ”Smart Grid”, samt en overordnet vurdering av kritisk kompetanse og

organisasjonsmessige hensyn for å imøtekomme fremtidens kompetansekrav og realisering av

skalafordeler.

2.3 Rammer for analysen

Analysen forutsetter at nettselskapenes arbeidsprosesser og ansvar kan beskrives på en måte som

oppfattes å være omforent. Dette gjelder også selv om den enkelte virksomhet opererer under dels

forskjellige rammebetingelser, det være seg geografiske eller regulatoriske og / eller organisatoriske

valg. Nettvirksomhetens overordnede arbeidsprosser skiller seg for øvrig heller ikke vesentlig fra øvrig

industri- og produksjonsvirksomhet, og skalafordeler i nettvirksomhet kan derfor vurderes med

utgangspunkt i en omforent oppfatning av god praksis.

Med skalaegenskaper mener vi hvordan nettselskapers kostnader påvirkes av økt volum, hovedsakelig

knyttet til antall kunderog levert energi. Til en viss grad vurderes også geografisk utskrekning som

relevant i forhold til skalaegenskaper. Med effektivitet mener vi at at man er generelt effektiv i de

enkelte forretningsprosessene, og ikke til at man er effektiv ift. NVEs regulering.

Det er også vår erfaring, og en viktig premiss i analysen, at nettselskaper som inretter sin god

virksomhet i henhold til anerkjent god praksis, over tid også viser seg å være effektive. Visse

delprosesser oppfattes som mer sentrale enn andre i forhold til å nå virksomhetens samlede

målsettinger. Nettvirksomhet er langsiktig og kapitalintensiv. Dette gjør at beslutning om bygging av

nyanlegg, drift & vedlikehold og reinvesteringer er helt sentrale for å sikre verdiskapning.

PwC har basert analysen på en beskrivelse og vurdering av nettselskapenes ansvar og

forretningsprosesser. Våre vurderinger i rapporten og analysen bygger på flere kilder:

 PwC’s bransjeerfaring og oppfatning om god praksis i nettvirksomhet og annen

infrastrukturvirksomhet, både i Norge og internasjonalt
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 Internasjonalt anerkjent standard for god praksis innen anleggsforvaltning og nettvirksomhet

(PAS-553)

 Faktainformasjon fremkommet i samtaler med sentrale aktører i bransjen

 Dokumentasjon som NVE har gjort tilgjengelig for oss

 PwC’s fagkompetanse og syn på støtteprosesser generelt

For øvrig vises til relevante kildehenvisninger gjennom rapporten og referanseliste.

3 “Publicly Available Specification for the optimized management of physical assets”, utarbeidet av

“The Institute of Asset Management” og publisert av the “British Standards Institution (BSI)”.
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3 Verdiskapning knyttet til
nettselskapenes oppgaver og ansvar

I det etterfølgende beskrives nettselskapenes konsesjonspålagte ansvar og oppgaver. Videre beskrives

kilder til forretningsmessig verdiskapning, gitt nettviskomhetens konsesjonsansvar, oppgaver og

naturlige omfang. Generelt oppfattes det å være høy grad av samsvar mellom forretningsmessig og

samfunnsøkonomisk verdiskapning i nettvirksomhet og det er derfor ikke skilt mellom disse i

diskusjonen.

3.1 Nettselskapenes konsesjonspålagte oppgaver og

ansvar

Nettvirksomhetene blir overvåket og regulert av NVE, som er underlagt Olje- og energidepartementet

og har ansvaret for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE skal sikre en helhetlig og

miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning og et kostnadseffektivt

kraftsystem og legge til rette for en effektiv energibruk.

Kraftledninger, transformatorstasjoner og andre tilhørende elektriske anlegg kan kun bygges, eies og

drives i medhold av en konsesjon etter energiloven, hvor det er NVE som behandler

konsesjonssøknader. Det skilles mellom to typer konsesjoner: 1) Anleggskonsesjoner som gir tillatelse

til å bygge og drifte et spesifikt anlegg. 2) Områdekonsesjoner som gir tillatelse til å bygge og drifte

anlegg innenfor et geografisk område.

Norge er delt inn i geografiske områder hvor én netteier er områdekonsesjonær og hvor

områdekonsesjonen gir tillatelse til netteieren å bygge og drifte ”distribusjonsnett” innenfor det

geografiske området, uten å forelegge hver enkelt sak for NVE. Områdekonsesjoner gjelder som

hovedregel distribusjonsnett med spenning opp til 22 kV, og en områdekonsesjonær har plikt til å

forsyne alle kundene i sitt konsesjonsområde med elektrisk energi. Distribusjonsnett er de lokale

nettene som sørger for distribusjon av elektrisk energi til sluttbrukere. Områdekonsesjoner er

ytterligere begrenset ved at de kun gjelder for kraftledninger som distribuerer elektrisk energi

(nettanlegg), og ikke for kraftledninger som går fra et kraftverk til et tilknytningspunkt i nettet

(produksjonsanlegg). NVE delegerer dermed ansvaret for saksbehandlingen i forbindelse med

forberedelsene til bygging og drift av distribusjonsnettene til områdekonsesjonærene.

Forskrifter som er hjemlet i energilovens §§3-5 og 10-6 presiserer hvilke oppgaver som er

konsesjonspålagte og gjelder både for anleggs- og områdekonsesjoner. Forskriften sier at nettselskaper
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med slike konsesjoner skal ha egen bemanning med kompetanse til, i ordinære driftssituasjoner, å

utføre:

 Hoveddelen av oppgaver knyttet til nettforvaltning

 Hoveddelen av driftskontrollfunksjonen

 Hoveddelen av oppgaver innen tilstandskontroll, feilanalyse, fastsettelse av tiltaksbehov,

feilretting og praktisk vedlikehold tilpasset virksomhetens omfang

 Kundebehandling, måling, og avregning

 Betjening av en vesentlig del av henvendelser om tekniske forhold

 Planlegging og prosjektering av nye elektriske anlegg og til ombygging av eksisterende anlegg,

og til selv å ivareta oppfølging av slike saker overfor myndigheter og allmennheten

Merknader til forskriften presiserer at det som menes med kravet til egen bemanning til å utføre

hoveddelen av de oppgavene ovenfor er at ”nettselskaper bør ha minst 2/3 av det samlede antallet

årsverk innen disse oppgavene.” Merknadene presiserer også hva som i sin helhet skal utføres/eies av

nettselskapet, hva det kan inngås samarbeid om, og hva som kan outsources.

Disse forskriftene trådde i kraft 1. juli 2011, men det er innvilget en overgangsperiode fram til 1.juli

2013, som gir nettselskapene noe tid til å tilpasse seg til de nye forskriftene. 4

3.2 Verdiskapning i nettselskapene er knyttet til gode

beslutninger, effektive prosesser og stordriftsfordeler

Nettselskapenes kjerneoppgave består av å eie og forvalte nettet innenfor regulatoriske rammer og

krav. Dette innebærer ansvar for aktiviteter som dels krever en viss nærhet til de fysiske anleggene og

oppgaver som dels vil være uavhengig av geografi.

I hovedsak kan kilder til verdiskapning innen nettvirksomhet deles inn i tre hovedkategorier:

1) God forvaltning, eller det å ”gjøre de riktige tingene”. Nøkkelelementer her er å sikre

kvalitet i hele beslutningskjeden for bygging og drifting av nettet, slik at man til en hver tid kan

prioritere de riktige tiltakene, enten det gjelder nyinvesterunger, reinvesteringer eller

vedlikehold.

2) Økt effektivitet, eller det å ”gjøre tingene riktig”. Kjernen her er effektive og

standardiserte arbeidsprosesser og tydelige roller og ansvar i organisasjonen og mot eventuelle

underleverandører.

3) Stordrifts-/skalafordeler. Disse oppstår ved å samle geografisk uavhengige aktiviteter og

ved å øke spesialiseringen i utførelsen basert på større volumer av likartet arbeid.

Figur 1 angir eksempler innenfor de tre hovedkildene til verdiskapning.

4 Forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften)

ble fastsatt av Olje- og energidepartementet 10. mars 2011. NVE har fått ansvaret for å forvalte og

håndheve forskriften, jf. brev fra OED av 15.05.2011



S

f

A

b

g

i

m

a

D

o

D

o

n

•

•

Økt effektivitet
(“gjøre tingene riktig”)
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God forvaltning
(“gjøre de riktige
tingene”)

• Presisjon i alle vedlikeholds-, investerings- og
reinvesteringsbeslutninger

• Kvalitet på alle anleggsdata i ett anleggsregister
• Sterk regulatorisk kompetanse
• Standardisering av oppgaver og prosedyrer i alle

geografiske områder

• Etablert og spredt god praksis per prosessteg

• Innen tjenesteproduksjon: bringe kostnader og kvalitet
mot beste praksis / markedspris

• Økt fokus på kjerneoppgaver og konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjon, gitt at et marked eksisterer

• Systematisk jobbing med kontinuerlig forbedring

• Samling av alle geografisk uavhengige funksjoner, inkl.
administrative / IT støttefunksjoner

• Høy grad avoutsourcing og valg av generiske IT løsninger,
• Felles løsninger innen måling, avregning og fakturering
• Sentralisering av driftssentral med høy grad av fjernstyring

Hovedkilder til verdiskapning i

nettvirksomhet:

Eksempler:

F
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kalafordeler er en viktig kilde til økt verdiskapning og vil kreve en restrukturering av nettbransjen i

orm av samling av oppgaver som i dag er spredt på få store / mellomstore og mange små selskaper.

nvendelse av god praksis innen forvaltning av anleggene og effektivitet i gjennomføring vil også være

etydelige bidrag til økt verdiskapning. Det kan hevde at stordriftsfordeler indirekte oppnås gjennom

od forvaltning og økt effektivitet, fordi større virksomheter kan sette av mer ressurser til å

mplementere og videreutvikle god praksis. Økt størrelse kan også bidra til at man oppnår kritisk

asse for å kunne bære investeringer i riktige IKT-systemer, som også er kritisk for å sikre god

nleggsforvaltning (tilstandsdata, livssyklusanalyser, osv.), samt å kunne anvende disse riktig.

et antas videre at det er godt samsvar mellom samfunnsøkonomisk verdiskapning fra nettvirksomhet

g kilder til verdiskapning i nettvirksomhet, slik denne er beskrevet Figur 1.

et underliggende ansvaret og forretningprosessene er like, og flere av nettselskapne står derfor

verfor likeartede utfordringer. Eksempel på utviklingsområder knyttet til god verdiskapning i

ettvirksomheten og hvordan sikre god forvalting av anleggene:

Hvordan sikre at riktige reinvesteringer- / vedlikehold (kostnader, type aktivitet) bidrar til

ønsket langsiktig utvikling av anleggene (feks tilstand, kvalitet, verdi, sikkerhet)?

Hvordan sikre systematiske kvalitetskontroller og konsistens i tilstandsvurderinger

(unngå manglende/avvikende data etc.) og kjenne til virkningen av faktisk gjennomførte tiltak?

igur 1: Eksempler på verdiskapning i nettvirksomhet per hovedkilde
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• Hvordan sikre riktig andel reaktive vedlikeholdstiltak, i forhold til preventive tiltak?

• Hvordan sikre én sentralisert kilde til all relevant anleggsinformasjon (“masterdata”) ?

• Hvordan sikre tilstrekkelig detaljeringsnivå på dokumentasjon anleggskomponenter (feks

sammenslåtte anlegg / komponenter)?

• Hvordan begrense investeringsavvik fra prognoser med uklar årsak?

• Hvordan begrense silotankegang mellom enheter / divisjoner ifm. budsjett /

investeringsplanlegging?

• Hvordan begrense tendenser til å bygge inn budsjettbuffere i investerings- /

reinvesteringsplaner?

De enkelte forretningsprosessene er forskjellige, har ulik kostnadsstruktur og er i varierende grad

egnet for å ta ut skalaeffekter. Som hovedhypotese antas skalapotensialet å være størst for de

prosessene som er geografisk uavhengige og de som egner seg for større grad av spesialisering.

Figur 2 Kostnadsdrivere samt eksempler på god praksis i nettselskaper

Figur 2 under viser noen viktige kostnadsdrivere innen nettvirksomhet samt eksempler på god praksis

fra effektive selskaper5.

Figur 2 Kostnadsdrivere samt eksempler på god praksis i nettselskaper

5 PwC bransjeerfaring og god praksis i nettvirksomhet (2012), og internasjonalt anerkjent god praksis

innen anleggsforvaltning / asset management (PAS55)
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Systemer / IKT

• Kvalitet i investeringsgrunnlag

• Kvalitet i investeringskriterier

• Antall leverandører

• Andel varer og tjenester kontrahert på

rammeavtale

Kjerneprosess Kostnadsdrivere

• Andel produktiv tid for utemannskap

• Kvalitet i prosjektstyring
• Kvalitet i kontraktsstyring
• Presisjon i verifiseringen

• Andel preventivt vs. korrektivt vedlikehold
• Kvalitet på anleggsdata

• Antall driftssentraler
• Responstid

• Kost per faktura / kunde / år

Geografisk avhengig / Lokal Geografisk uavhengig / SkalafordelerAntatt geografisk avhengighet og skalafordeler:

Designe / engineere

anlegg

Planlegge og

bestille tiltak og
bygging av

anlegg

Utføre tiltak og
bygging og
kontrollere /

verifisere arbeid

Opprettholde
funksjonalitet /

optimalisere drift

Fakturere kunde

Styre vedlikehold

• Grad av skreddersøm vs. standardløsninger

• Antall IT-systemer

• Grad av skreddersøm for IT -systemer

• LCC-vurderinger ifm . nyinvesteringer

• Langtidsplaner for nettutvikling
• Risiko - / kritikalitetsbasert filosofi for nettiltak

• Bruk av utvalgte leverandører med rammeavtale og

SLA-er

• hensiktsmessig incentivstruktur i leverandøravtaler

God praksis kjennetegnes av

• Ordninger som minimerer reisetid for montører

• Online oppkobling mot sentrale IKT-systemer
• Kontinuerlig prestasjonsmåling på team / individnivå

• Implementert vedlikeholdsstrategi og -standard

• Risiko - / kritikalitetsbasert filosofi for nettiltak
• LCC-vurderinger ifm . reinvesteringer

• Én driftssentral
• Automatising og fjernstyring av anlegg

• Etablerte beredskapsprosedyrer

• Sentralisert / outsourcet MAFI
• Sentralisert kundesenter og saksbehandlingsverktøy

• Standardiserte designs (”foretrukket design” -praksis)
• Bruk av funksjonskrav i spesifisering av anlegg

• Standardiserte IKT-løsninger (”hyllevare”)
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Selskap med tydelig forretningsorientering og som har implementert god praksis kjenetegnes av:

 Risiko / kostnadsoptimering av kapital bundet opp i lager / ikke-verdiskapende aktiva (som

feks. reservedeler, verktøy og utstyr)

 Ett sentralt lager, med outsourcet lagerhold og -styring

 Strategisk fokus på asset management feks. reinvesterings-/ vedlikeholdsbeslutninger tas

gjennom en systematisk prosess. For eksempel ved hjelp av tydelige vedlikeholdsstandarder

(hyppighet, kostnad) pr. komponent

 Forretningsorientert kultur og arbeidsprosesser

 All tjenesteproduksjon er tydelig beskrevet og veldokumentert. Dersom det finnes et market;

høy grad av outsourcing med betaling for veldefinerte oppgaver

 Høy grad av standardisering (f.eks. understasjoner, reservedeler, terminologi,

tjenestebeskrivelse, IT-systemer, etc.)

 Realisering av verdier i eiendom
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4 Nettselskapenes forretningsprosesser og
vurdering av skalaegenskaper

I dette kapittelet gjennomføres en vurdering av skalaegenskaper/stordriftsfordeler i nettselskapene.

Fordi selskapenes underliggende ansvar i hovedsak er lik, kan forretningsprosessene i et nettselskap

beskrives på en omforent måte. Med utgangspunkt i en omforent beskrivelse av (i) hovedaktivitet og

god praksis i hver forretningsprosess, vurderes (ii) kostnadsdrivere og (iii) skalaegeneskapene, dvs.

hvordan kostnader for hvert prosesstrinn antas påvirket av endret antall kunder, endret energimengde

levert eller endret geografisk leveranseområde.

4.1 Overordnet kostnadsstruktur i nettselskap

Nettvirksomhet er langsiktig og kapitalintensiv virksomhet, og dette gjør at gode beslutninger knyttet

til bygging / tiltak og drift av anleggene er svært sentrale for over tid å kunne påvirke nettselskapenes

kostnader. Sentrale elementer i kostnadsstrukturen er knyttet til drift og investeringer / tiltak i

anleggene, dvs. at viktige regnskapsmessige kostnadsposter vil være avskrivninger av investeringer,

lønn og annen driftskostnad. Videre er det ofte ulik praksis mellom selskapene for hvordan ulike tiltak

i nettet aktiveres i balansen. Over tid ventes god praksis i anleggsforvaltning (dvs. gode beslutninger

knyttet til bygging / tiltak og drift av anleggene) å kunne påvirke kostnadene i form av effektiv drift og

laver driftskostnader.

Figur 3 illustrerer en typisk regnskapsmessig kostnadsstruktur for nettselskapenes driftskostnader.

Nettselskapers gjennomsnittlig kostnadsfordeling, dvs. et estimat basert på offentlig tilgjengelige

årsregnskap fra et utvalg norske nettselskaper. I figuren er ekskludert overliggende nettkostnader,

fordi dette er kostnader som nettselskapene ikke kan påvirke selv.





Figur 3: Typisk regnskapsmessig kostnadsstruktur i nettselskap (dvs. estimert basert på

offentlig tilgjengelige årsregnskap fra et utvalg norske nettselskaper)

Figuren viser at avskrivninger utgjør ca en tredjedel av nettselskapenes driftskostnader. Avskrivninger

utgjør en verdinedskrivning av selskapets anlegg og er ikke en kontantstrøm. Avskrivninger

forventetes typisk å vokse i perioder preget av økt investeringstakt, eksempelvis på grunn av utfasing

av gammelt nett, spenningsoppgradering og AMS. Lønnskostnader utgjør 10-15% av nettselskapenes

driftskostnader. I denne posten ligger blant annet lønn til ansatte, folketrygdavgift, pensjonskostnader

og andre ytelser6. Figuren viser at annen driftskostnad utgjør 50-60% av samlede driftskostnader for

nettselskaper. Denne posten er en samling av ulike kontogrupper som for eksempel fremmedytelser,

innleide tjenester fra samme konsern samt øvrige driftskostnader. Fremmedytelser benyttes til å føre

kostnaden til underleverandører og eksternt innleid arbeidskraft / tjenester.

Utover ovennevnte, utgjør kostnadsposten energikjøp-/ overføringskostnader for overliggende nett en

betydelig andel av driftskostnaden i nettselskapenes regnskap. Dette er kostnader som nettselskapene

ikke kan påvirke selv, da tariffnivå (inntektsramme ) i overliggende nett er regulert av NVE.

Overliggende nettkostnad er derfor ikke en del av kostnadsgrunnlaget eller kostnadsnormen ved

beregning av inntektsrammene til distribusjons-nettselskapene, men blir lagt til i etterkant ved

beregning av tillatt inntekt. Regnskapsmessig kostnadsstruktur er overordnet, og det vil være behov

for å beskrive de enkelte forretningsprosesser mer i detalj for å kunne vurdere kostnadsdrivere og

skalafordeler innen nettvirksomhet.

6 I enkelte av selskapenes årsrapporter er utgifter knyttet til ”aktiverte egne investeringsarbeider”

spesifisert. Disse er i figuren trukket fra posten lønn.
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32%
12%

56% 100%
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4.2 Nettselskapenes forretningsprosesser kan beskrives

på en omforent måte

For å sikre en helhetlig vurdering rundt skalafordeler i nettselskapene, blir det i dette kapitlet

presentert en omforent beskrivelse av nettselskapenes forretningsprosesser. Beskrivelsen er

oppsummert i Figur 4, og er ment å være en generell beskrivelse av forretningsprosesser og oppgaver

som i prinsippet gjelder for alle nettselskaper - også om de enkelte nettselskapene har gjort ulike

organisatoriske valg, om de inngår som den del av en større virksomhet, og / eller om oppgavene

utføres av egne ansatte og / eller gjennom kjøp av tjenester. I praksis vil nettselskapene ofte ha gjort

praktiske tilpasninger og egne organiatoriske valg, men de undeliggende forretningsprosessene og

oppgavene forutsettes i prinsippet å gjelde for alle nettselskaper. Figur 4 gir en oversikt ov

nettselskapenes aktiviteter og ansvar og inndeler nettselskapenes forretningsprosesser i fire

hovedkategorier som hver diskuteres i etterfølgende avsnitt:

 Corporate governance: Styringsprosesser med ansvar for å utvikle og implementere

strategier / handlingsplaner, måle resultater og løpende initiere og gjennomføre forbedringer

 Kjerneprosesser: Ansvar for å utvikle og forvalte eksisterende anlegg (nettet), inkl å

fakturere kunden for netttjenesten

 Støtteprosesser: Ansvar for å støtte kjerneprosessene, inkl. økonomistyring, regnskap,

HMS, kvalitet, innkjøp, osv.

 Myndighetspålagte oppgaver: Ansvar for myndighetspålagte oppgaver, inkludert tilsynd

/ DLE og leverandøravregning / kundebytte

Figur 4: Nettselskapenes forretningsprosesser
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Kort beskrivelse av Nettselskapenes kjerneprosesser og sentrale beslutningpunkt:

 Beslutte struktur og bygging av anlegg: Prosessen der den langsiktige utviklingen av nettet

planlegges og besluttes basert på endrede kundebehov eller identifisert behov for tiltak i nettet

(nybygging / reinvesteringer / vedlikehold). Tiltakene vurderes også i forhold til kritikalitet.

 Designe / engineere anlegg: Prosessen der de enkelte anleggene designes og spesifiseres

etter at beslutning er tatt. Tiltaket er planlagt og legges i tiltaksliste.

 Planlegge / bestille / kontrahere tiltak og bygge anlegg: Prosessen der tiltak prioriteres

(dvs. ”pakkes” ift. optimal gjennomføring), koordineres og planlegges i detalj, samt utstyr og

tjenester kontraheres.

 Utføre tiltak og bygging av anlegg: Prosessen der gjennomføringen av

utbyggingsprosjektene med egne ressurser eller leveranser fra underleverandører.

 Kontrollere/ Verifisere arbeid: Prosessen der gjennomført arbeid kvalitetssikres før det

settes i drift.

 Opprettholde funksjonalitet / optimalisere drift: Alle prosessene relatert til

driftssentralen og den kontinuerlige driften og overvåkingen av nettet.

 Styre vedlikehold: Prosessen for aktiviteter knyttet til preventive og korrektive

vedlikeholdstiltak, tilstandsanalyser, optimalisering av reinvesteringer kontra vedlikeholdstiltak

etc.

 Fakturere kunde: Prosessene for måling, avregning, fakturering og innkreving av

kundebetalingen.

Utover kjerneprosessene finnes et antall corporate governance 0g støtteprosesser som er

nødvendig for å ivareta virksomhetense samlede ansvar. I corporate governance prosessene inngår

blant annet overordnet strategi, forretningsmodell, styringsmodell og policies / prosedyrer som utgjør

de overordnede prinsippene for hvordan selskapet drives, samt med ansvar for å utvikle og

implementere strategier / handlingsplaner, måle resultater, og løpende initiere og gjennomføre

forbedringer.

I tillegg har nettselskapene visse myndighetspålagte prosesser, eksempelvis tilsyn / DLE og

leverandøravregning / kundebytte.

Vi vil i det etterfølgende vurdere skalaegeneskapene i nettselskapenes forretningsprosesser med

utgangspunkt i Figur 4. Hver kjerneprosess beskrives på bakgrunn av:

1) Hovedaktiviteter (overordnet beskrivelse av det enkelte prosessteg)

2) Hva som kjennetegner god praksis (også kjent som ledende eller beste praksis)

3) Kostnadsdrivere

4) Skalaeffekter (beskriver hvordan kostnader innenfor prosessteget påvirkes av endret volum

som antall kunder, endret energimengde levert eller et endret geografisk leveranseområde)
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4.3 Corporate governance

Hovedaktivitetene innen Corporate governance inkluderer ansvaret for å utvikle og implementere

strategier / handlingsplaner, måle resultater og løpende initiere og gjennomføre forbedringer.

God praksis kjennetegnes av at det er etablert gode styrings- og funksjonspolicies innen alle

relevante områder, samt at det er på plass rutiner å måle resultater samt vurdering av etterlevelse av

disse.

Kostnadsdrivere i denne fasen er primært kostnader til lønn til ansatte med riktig kompetanse og

evt. IKT relaterte kostnader.

Skalaeffekter anses å være betydelige, der alle oppgavene oppfattes geografisk uavhengige og kan

samles, samt at god policies og rutiner kan etableres for å håndtere både små og store virksomheter.

4.4 Nettselskapenes kjerneprosesser

Figur 5: Nettselskapenes kjerneprosesser

Kjerneprosessene har ansvaret for å utvikle og forvalte eksisterende anlegg (nettet), inklusive å

fakturere kunden for netttjenesten. I det etterfølgende beskrives hovedaktivitet, god praksis,

kostnadsdrivere og vurdering av skalaegeneskapene for hver kjerneprosess.

4.4.1 Beslutte struktur og tiltak i anleggene

Hovedaktiviteter i denne fasen inkluderer å utføre prognoser for lastvekst, risikoanalyser og

analyser av leveringssikkerhet i nettet, vurdere fremtidig infrastrukturbehov, utvikle businesscase for

potensielle investeringer, sikre finansiering av ny infrastruktur og prioritere og beslutte gjennomføring

av nye prosjekter og tiltak i nettet. Viktig kompetanse for personer som arbeider med beslutning av

nettstruktur inkluderer vurderinger av tiltak / investeringer, investeringsplanlegging, bruk av verktøy

for beslutningsstøtte, kraft-/systemanalyser og en samlet risikoforståelse og konsistent bruk av

risikovurderinger i forbindelse med beslutninger.
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God praksis kjennetegnes av at det gjennomføres konsistente kost / nyttevurderinger av alle

investeringer og tiltak gjennom anleggenes levetid, etablering og bruk av standardbeskrivelser for de

vurderinger som skal gjøres samt at det foreligger rutiner for løpende ettervurderinger av investeringer

/ tiltakene. Gode prosesser for beslutninger styrker netteselskapets evne til å levere god

prosjektlønnsomhet i alle tiltak og bidrar til å optimere kostnader og levetid på nettanleggene.

Kostnadsdrivere i denne fasen er primært IKT relaterte kostnader og lønn til ansatte med riktig

kompetanse. Dette inkluderer nødvendige IKT systemer for analyser og beregninger knyttet til

infrastrukturbehov, lastvekst og risikovurderinger, samt hvordan disse systemene brukes til å sikre

kvalitet i investeringskriterier og investeringsbeslutninger.

Skalaeffekter anses å være betydelige. Forutsatt at gode anleggsbeskrivelser foreligger med

nødvendige spesifikasjoner for komponenter i anleggene, kan i prinsipp all planlegging av nettstruktur

sentraliseres. Et nettselskap med høyere aktivitetsnivå innen nettutbygging vil også kunne realisere

skalaeffekter fordi man har et høyere aktivitetsnivået; dvs. gjennom spesialisering av personell innen

strukturplanlegging. Dette vil kunne bidra til økt planleggingskompetanse, bedre effektivitet i

gjennomføring av likeartede oppgaver, samt bedre og mer robuste risikovurderinger og beslutninger.

Høy kvalitet på arbeidet i denne fasen er med på å sikre prosjektøkonomi og bidra til god forvaltning

av selskapets anlegg.

4.4.2 Designe anlegg

Hovedaktiviteten ved design av ny nettinfrastruktur er å detaljplanlegge nett iht. funksjonskrav og

beskrivelse fra foregående prosessteg ”bygging av ny infrastruktur” samt å sikre at dette gjøres

innenfor gjeldende regelverk og selskapets vedtatte rutiner og policies. Dette forutsetter

gjennomføring av lastflytanalyser og grundige studier eksempelvis av hvordan eksisterende nett vil bli

påvirket av en nettutvidelse eller tiltak. Vurdering og valg av løsninger basert på ønskede egenskaper i

nettet, samt plassering av disse, må gjøres for alle komponenter i planlagt tiltak. I tillegg til detaljerte

beskrivelser skal det utarbeides spesifisert tiltaksliste som beskriver hvordan installasjoner skal

utføres. For personer som arbeider med design av nettinfrastruktur kreves kompetanse innen

nettdesign og engineering. Dette forutsetter inngående kompetanse innen elkraftteknikk og oppdatert

kunnskap om alternative løsningsvalg. Ansatte bør også kunne gjennomføre kvalitetskontroll av

teknisk design samt inneha nødvendig innsikt i gjeldende lover, forskrifter og standarder. Det er også

nødvendig med en inngående forståelse for faktorer som ventes å påvirke kostnader og risiko ved

operasjonell drift og tiltak i nettet, og som kan hensyntas gjennom gode LCC beregninger.

God praksis innen design av nettinfrastruktur kjennetegnes av konsistent metodikk for

gjennomføring av livssyklus analyser (dvs. analyse av kostnader gjennom hele anlegget levetid), bruk

av standardiserte komponenter iht. til selskapets vedtatte rutiner og policies og beste ”design praksis”,

samt at det er på plass gode prosedyrer for å dokumentere, og sikre læring og erfaringsoverføring,

spesielt i forhold til ensartede oppgaver.

Kostnadsdrivere innen engineering / design av anlegg er knyttet til tilgang til IKT-systemer og lønn

til ansatte og / eller innleid personell. Grad av skreddersøm vs. bruk av standardløsninger vil også

være kostnadsdrivende.
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Skalaeffekter fra designfasen vurderes som betydelige, tilsvarende som for strukturplanlegging. I

prinsipp kan hele aktiviteten samles, såfremt det foreligger oppdaterte og presise anleggsbeskrivelser,

tilgang på detaljert informasjon om relevante klimatiske og topografiske forhold, og at det er knyttet

vedtatte ”policies” og rutiner til hvordan engineering / design skal gjennomføres i selskapet. Kostnader

påvirkes av nivå på reinvesterings- og utbyggingsaktiviteter, og i mindre grad av antall kunder, levert

energi og geografisk utstrekning. Et større nettselskap vil derimot kunne ha større reinvesterings- og

utbyggingsaktivitet, noe som i seg selv kan bidra til å øke spesialisering og mer robust kompetanse

innen nettdesign i selskapet. Tilsvarene vil et mindre nettselskap ofte ha lavere aktivitetsnivå innen

reinvesteringer og utbyggingsprosjekter, noe som gir rom for færre ressurser som arbeider med design

av nettstruktur. Dette kan gjøre selskapet sårbart for bortfall av kritisk kompetanse.

4.4.3 Planlegge, bestille og kontrahere tiltak og bygging av anlegg

Hovedaktiviteter i denne fasen inkluderer planlegging av anskaffelsesprosess, utarbeide og

distribuere kravspesifikasjoner, innhente anbud, evaluere anbud og kontrahere nødvendige varer og

tjenester. God praksis for denne fasen kan inkludere å ha en høy andel av utgifter under kontrakt (kan

være ca 80% av totale utgifter) enten disse er utført av interne eller eksterne leverandører, hyppige

møter med leverandører, ha utarbeidet veldokumenterte prosedyrer, løpende revisjoner av kontrakter,

samarbeidsrelasjoner til et antall leverandører samt hensiktsmessige incentivstrukturer i

leverandøravtalene. Utover prosessen knyttet til å gjennomføre anskaffelser har selskap ofte en

støtteprosess som (i) etablerer samlet anskaffelsesstrategi og –praksis i virksomheten og (ii) sikrer at

anskaffelser gjennomføres iht. til denne.

God praksis innen planlegging, bestilling og kontrahering av tiltak på anleggene vil kunne

kjennetegnes av god optimering og effektiv iverksetting av oppgaver, lav enhetskostnad per

anskaffelse, høy andel utgifter under kontrakt samt tilgjengelige og veldokumenterte prosesser og

rammeverk for anskaffer. Kompetanse i håndtering av leverandørrelasjoner og erfaring med

kontraktsstyring vil gjerne også kjennetegne en effektiv avdeling.

Kostnadsdrivere er primært knyttet til lønn for ansatte som arbeider med å utføre anskaffelser. I

tillegg kommer kostnader knyttet til drift og vedlikehold av nødvendige IKT systemer for

anskaffelsesprosesser. Antall systemer/ programmer nødvendig for anskaffelser av varer og tjenester

og antall leverandører / andel varer og tjenester under rammeavtale vil også være drivende for

kostnader.

Skalaeffekter ved planlegging, bestilling og kontrahering knyttet til anleggene kan blant annet

realiseres gjennom sentralisering av anskaffelsesressurser. Større nettselskaper vil gjerne ha et større

behov for anskaffelser knyttet til både nye utbygginger og vedlikehold / reinvesteringer i eksisterende

anlegg. Gjennom et høyere aktivitetsnivå vil en sentralisert anskaffelsesavdeling bidra spesialisering

av ressurser og vil også kunne bidra til en jevnere/høyere utnyttelse av avdelingens ressurser. Et

høyere investeringsnivå gir også nettselskapet en sterkere posisjon for å forhandle seg til bedre

avtaler/priser på kjøp av varer og tjenester hos de valgte leverandører.
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4.4.4 Utføre tiltak

Hovedaktiviteten i denne fasen er å utføre tiltak i anleggene, inkl. vedlikehold, reinvesteringer, og å

bygge planlagt nettforsterkninger og / eller økt kapasitet. Oppgavene inkluderer arbeidsplanlegging,

operativ ledelse av arbeidet, styring av evt. underleverandører, samt identifisering av muligheter for

effektivisering av arbeidet.

God praksis knyttet til utførende tiltak inkluderer løpende prestasjonsmåling, online

registrering/oppdatering av tegninger og data samt effektiv ressursstyring med ett planverktøy /

ressursstyringssystem for både planlagte og ikke-planlagte aktiviteter. Montør starter ofte hjemmefra,

alt nødvendig materiale og utstyr for planlagte jobb er tilgjengelig på en måte som minimerer reisetid.

Kompetanse som bidrar til å holde totale lønns- og materialkostnader nede inkluderer god

prosjekteringskompetanse, effektiv kontraktsstyring, materiellplanlegging, standardisering av

arbeidsoppgaver, god kompetanse hos utfører, samt hensiktsmessig systemstøtte og konsistent bruk av

verktøy.

Kostnadsdrivere knyttet til å utføre tiltak i anleggene knyttes primært til kvalitet og

(enhets)kostnader på gjennomførte tiltak og / eller tjenester, dvs. materialkostnader og lønn til

utførende mannskaper (med montasje- / elkraft teknisk kompetanse og praktisk erfaring).

Kostnadsdrivere er ofte knyttet til god jobb- / ressursoptimering og andel produktiv tid for

utemannskaper og god utntyttelse på kjøretøy og maskinpark. God anleggsdesign bidrar til å sikre

effektiv kapitalutnyttelse for komponenter og utstyr, og tilsvarende skal god planlegging og

prosjektstyring.

Skalaeffekter knyttet til utførende tiltak og bygging av nettstruktur vurderes å være mindre enn for

de foregående ”planleggende” faser. Dette skyldes at en stor del av arbeidet forutsetter tilstedeværelse

på anlegget og at det utførende arbeidet dermed i mindre grad kan sentraliseres. Avstand mellom

utførende ressurser og anlegg påvirker kostnader til transport av personell, materiell og maskineri, noe

som gir en geografisk avhengighet. For mindre tiltak oppfattes ofte en avstand til anleggene innenfor

2-3 timer med bil som hensiktsmessig, for større oppgaver (prosjektbasert virksomhet) er denne

avstanden underordnet.

4.4.5 Kontrollere og verifisere arbeid

Hovedaktiviteter i denne fasen inkluderer ansvar for å kontrollere og verifisere leveranser og utførte

tiltak på anleggene. Dokumentasjon av tilstand, kvalitet og påløpte kostnader for tiltak i nettet skal

samtidig utarbeides.

God praksis kjennetegnes ved automatiske rutiner for datautveksling av anleggsrelatert

dokumentasjon, løpende tilbakemeldinger på kvalitet og kostnad samt veldokumenterte og effektive

prosedyrer for verifikasjon. Det er også viktig med gode rutiner for å kvalitetssikre oppdatert

anleggsinformasjon, tilstandsvurderinger, og å sikre at disse data anvendes på riktig og konsistent

måte ifb. analyser, planlegging og forvalting av anleggene.
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Kostnadsdrivere i denne fasen er lønnskostnad til utførende ressurser (med elkraft teknisk

kompetanse og praktisk erfaring), samt kostnad for IKT understøttelse. Utførende ressurser må ha

inngående teknisk kompetanse og bør ha praktisk erfaring fra elkraftinstallasjoner for best å kunne

utføre grundige kvalitetskontroller/verifiseringer på anlegg. Kompetanse innen dokumentering av

funn er påkrevet og utførende mannskaper må kunne verifisere anleggets leverte kvalitet opp mot

opprinnelig kravspesifikasjon.

Skalaeffekter knyttet til kontroll og verifikasjon av utført arbeid på anleggene anses som begrenset.

Arbeidet må utføres nær anleggene, og har dermed en geografisk avhengighet. Dersom nettselskapet

har omfattende aktiviteter kan det likevel knyttes skalaeffekter knyttet til bedre avtaler mot utførende

part (ved innkjøp av tjenesten). En annen kilde til kostnadsbesparelser økt effektivitet kan være høyere

kvalitet på utført arbeid gjennom større spesialisering av interne ressurser, dvs. dersom disse utfører

kontrollerende/verifiserende arbeid. Skalaeffekter realiseres også lettere dersom anlegget har en høy

grad av standardisering (for eksempel REN standard), samt at verifikasjon gjennomføres iht. til en

standardisert metodikk og verktøy. En slik standardisering kan også muliggjøre kjøp av denne

tjenesten og derigjennom få tilgang til skalafordeler utover egen organisasjon .

4.4.6 Styre vedlikehold

Hovedaktiviteter i denne fasen inkluderer å gjennomføre konsistente tilstandsvurderinger av

anleggene, løpende analyser og prioritering, vurdering og beslutning av tiltak på anleggene (inkl.

vedlikeholdstiltak, reinvesteringer), samt løpende dokumentere nettets tilstand, og analysere

kritikalitet og risiko og vurdere tiltak på enkeltkomponenter ift. virksomhetens samlede risiko, samt

ansvar for å samle inn anleggsdata og gjennomføre løpende analyser knyttet til operasjonell drift av

nettet. Det kreves inngående forståelse om anleggene og drivere, driftsdata / feilstatistikk, etc. I tillegg

må ansvarlige ressurser kjenne og forstå krav og rammer som er satt gjennom konsesjoner og

reguleringsregimet. Oppgaven innebærer også ansvar for å beskrive vedlikeholdsoppgaver og tiltak på

anleggene slik at disse kan gjennomføres mest mulig rasjonelt.

God praksis kjennetegnes ved bruk av risikobasert vedlikeholdsstrategi, at reinvesteringer er

systematisert som ett av de mulige vedlikeholdstiltakene, godt dokumentert anlegg og teknisk tilstand,

samt at det er utviklet og brukes tydelige vedlikeholdsstandarder på tvers av hele virksomheten.

Kostnadsdrivere i denne fasen inkluderer bruk IKT systemer knyttet til anleggsinformasjon og

løpende lønn til personell med ansvar for vedlikeholdsstyring. Andel preventivt vs. korrektivt

vedlikehold, samt løpende ivaretakelse av kvalitet på anleggsdata vil også være drivende for kostnader.

Skalaeffekter knyttet til vedlikeholdsstyring er knyttet til muligheten for å samle oppgavene og å

rendyrke kompetanse. Styring av vedlikehold for et større nett kan bidra til å øke spesialisering innen

funksjonen, bedre analyse og planlegging, samt at det bidrar til å bygge praktisk erfaring ift virkningen

av prioriterte tiltak. Sentralisering av vedlikeholdsstyring forutsetter oppdaterte og presis

dokumentasjon av anleggene og dets tekniske tilstand inkludert historikk for tidligere utførte tiltak.

Oppdatering av dokumentasjon ivaretas ved løpende inspeksjoner fra teknisk personell, samt

gjennom riktig balanse mellom planlagt og ikke-planlagt vedlikehold.
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4.4.7 Opprettholde funksjonalitet og optimalisere drift

Hovedaktiviteter i denne fasen inkluder løpende overvåking, styring og drift av anleggene,

optimering mht. minimering av tap og avbrudd, samt initiere og styre planlagte og ikke-planlagt tiltak

på anleggene.

God praksis kjennetegnes av sentrale kontrollrom med systemer og personell med evne til å

håndtere geografisk spredte anlegg, høy grad av automatisering, for eksempel fjernstyring, samt

etablerte prosedyrer for nødrespons og systematisk beredskap inkl. jevnlige øvinger.

Kostnadsdrivere i denne fasen er knyttet til bruk av IKT systemstøtte og personell med elkraft

teknisk og praktisk erfaring for overvåking av anleggene, kostnad for personell som planlegger

korrektivt vedlikehold samt løpende kostnad for beredskap. Responstid og innretting av

beredskapskapasitet samt antall driftssentraler vil også være drivende for kostnader.

Skalaeffektene fra å sentralisere overvåking av nettinfrastrukturen anslås til å være betydelig. Én

døgnbemannet sentral kan overvåke et stort nett (både geografisk og ift. antall kWh og antall kunder),

så selv ved sammenslåing av evt. tidligere atskilte nettområder vil det kunne være tilstrekkelig med én

(døgnbemannet) sentral for å overvåke begge nett. Vekst i antall kunder, mer levert energi eller større

geografisk utstrekning krever dermed ikke nødvendigvis en tilsvarende økning i ressursinnsats for

overvåking av nettinfrastrukturen, og kan gi betydelig reduksjon i kostnader. Et IKT system for styring

av nettet vil på samme måte gi skalaeffekt ved at basisinvesteringen kan dekke et større nettområde

uten betydelig økte kostnader.

4.4.8 Måleverdihåndtering, avregning, fakturering og innfordring

(MAFI)

Hovedaktiviteter i denne fasen inkluderer innsamling av målerdata, bekrefte avlesninger, sikre rett

registrering for avregning av forbruk, utarbeide faktura basert på avlest/prognosert forbruk, utsending

av faktura til kunder, verifisere innbetaling samt å ta grep for å sikre innbetalinger.

Kostnadsdrivere i denne fasen inkluderer utvikling og drift av IKT systemer som understøtter

arbeidsprosessene og lønn til ansvarlig personell.

God praksis kjennetegnes blant annet av høy grad av automatisering og evne til å minimere

transaksjonskostnader fra måleverdien oppstår, via fakturautsending til innbetaling.

Skalaeffekter knyttet til måleverdihåndtering, avregning, fakturering og innfordring er betydelige og

anses geografisk uavhengig og kan derfor samles. Enten et selskap har et høyt eller lavt antall kunder

må IKT systemstøtte være på plass for å sikre registrering av målerstand, avregning av forbruk,

beregning av fakturabeløp og innfordring av betaling. Høy grad av automatisering innen disse

arbeidsprosessene krever gjerne et mer avansert systemer, men vil bidra til lav enhetskostnad i

prosessen fra avlesning til innbetalt faktura. Når systemet først er på plass vil et økt antall kunder

ytterligere redusere enhetskostnad for drift og vedlikehold av systemet. Det er også økende
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kompleksitet knyttet til valg av IKT systemer bl.a. pga. regulatoriske krav, innføring av hyppigere

avregning for alle kunder, og ønske om tettere kommunikasjon med kundene.

4.4.9 Kundeservice

Hovedaktivitet i denne fasen er å sikre kundeservice som tilfredsstiller kontaktbehov mellom

nettselskapet og kundene. Dette inkluderer å målsette og etterleve egne krav til servicegrad,

kundetilfredshet samt gjennomføre innsamling og analyser av kundeinformasjon.

God praksis kjennetegnes av at det er etablert felles kundemottak for alle kundehenvendelser i

virksomheten, tydelig definerte krav til kvalitet og systematiske målinger av etterlevelse i

kundeservice, samt saksbehandlingsverktøy for loggføring av kundehenvendelser.

Kostnadsdrivere i denne fasen inkluderer drift og vedlikehold av IKT systemer som anvendes i

kundebehandlerfunksjonen (håndtering av kundedata, fakturainformasjon og øvrig), inkl antall

systemer som er nødvendig for å ivareta kundebehandler- / saksbehandlerfunksjonen, samt lønn til

kvalifisert personell som ivaretar grensesnitt mot kunde (internett, telefon, SMS, brev).

Skalaeffekter knyttet til kundeservicefunksjonen er betydelige. Oppgaven krever IKT systemer for å

ivareta kundekontakt og kundedata. Når slike system på plass er skalerbarheten betydelig. Utover

systemstøtte er det også skalaeffekter knyttet til det nødvendige antall kundebehandlere. Denne

funksjonen kan sentraliseres, og selv om antall kundebehandlere må økes ved økt kundemasse, antas

dette forholdet å være avtagende. Skalaeffektene for kundeservice er knyttet til antall kunder, men

påvirkes i mindre grad er mengde levert kraft og geografi.

4.5 Nettselskapenes støtteprosesser

Støtteprosessene i nettselskapene skiller seg ikke vesentlig fra tilsvarende støtteprosesser i andre

bransjer. Faktorer som selskapets størrelse, omfang av operasjoner og antall betjente kunder er

dimensjonerende for støttefunksjonene, men for flertallet av disse vil ikke økt antall kunder, mer levert

kraft eller større geografisk utbredelse kreve en proporsjonal økning i ressursinnsats i

støtteprosessene. I enkelte tilfeller er det nærmest et spørsmål om ”enten/eller”, slik at når

støtteprosessen først er etablert vil den kunne dekke behovet til tross for volumendringer. Dette gir

betydelige skalafordeler. Videre kan man for mange av støttefunksjonene anta at en større virksomhet

vil tillate større grad av spesialisering i forhold til å ivareta og videreutvikle den faglige

spisskompetansen.
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Figur 6: Nettselskapenes typiske støtteprosesser

Nettselskapenes støtteprosesser består typisk av flg. hovedoppgaver:

 Økonomi og finans: Sikre kostnadseffektive transaksjonsprosesser innenfor økonomi og

finans, sørge for god internkontroll og risikostyring som beskytter omdømmet, og bidra med

innsikt (analyser og rapportering) og beslutningsstøtte til ledelsen.

 IKT: Drift, forvaltning og utvikling av IT infrastruktur og forretningsystemer. IKT avdelingens

hovedformål er å understøtte virksomhetens ansatte og forretningens operasjon og bidra til

økt konkurransekraft gjennom mer effektiv anvendelse av teknologi.

 HR: Prosesser for lønn og kompensasjon, rekruttering, talent- og kompetanseutvikling samt

etablering av rutiner som sikrer nettselskapets etterlevelse av gjeldende lover, regler,

rammebetingelser og arbeidsrett.

 Kommunikasjon og myndighetskontakt/rammebetingelser: Sikre enhetlig og presis

intern og ekstern kommunikasjon. Utøve myndighetskontakt for fortløpende å kunne vurdere

virkningen av endringer i rammebetingelser fra regulator. Dette inkluderer å kunne gjøre

vurderinger rundt muligheter for optimalisert drift av nettselskapet innenfor gjeldende

regulatoriske rammer, sikre kommunikasjon med regulator, delta i (bransjedrevet) påvirkning

av rammebetingelser samt løpende utarbeide og tilpasse tariffer.

 Kvalitet og HMS: Utarbeide og vedlikeholde kvalitetsstyringssystem og HMS rutiner. Støtte

linjen med implementering og oppfølging.

 Innkjøp: Sikre effektive anskaffelser av varer og tjenester til utbygginger og drift av

eksisterende infrastruktur som overholder lover og regelverk. Kategoristyring og

leverandøroppfølging, samt avrop og etterlevelse av inngåtte rammeavtaler.

 Logistikk og lager: Med ansvar for å sikre løpende lagerhold, spesifisere og oppdatere

delelister / leverandørkataloger iht. spesifikasjon, håndtering av beredskapslager, samt gjøre

kontroll og analyse av beholdningen.
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Erfaringsmessig kan vi også for netteselskapene gruppere de typiske tjenestene innenfor

støtteprosesser i tre hovedkategorier:

1. Transaksjonsprosess tjenester – ”back office”

2. Spesialist tjenester – ”middle office”

3. Analyse og beslutningsstøtte – ”front office”

Figuren under oppsummerer hvordan støtteprosessen kan skape størst verdi for virksomheten og

typisk organisering for hver av disse gruppene tjenester, inkl. evt. verdi av å samle / sentralisere

oppgavene.

Figur 7: Oversikt over typiske tjenester, verdiskapning og typisk organisering innenfor

generiske støtteprosesser (eksempelvis økonomi og finans, HR) (PwC, 2012)

Vår erfaring er at de fleste av disse støtteprosessene er geografisk uavhengige og har betydelige

skalafordeler. Tabell 2 inkluderer en vurdering av geografisk avhengighet og skalafordeler per

støtteprosess.

Typiske tjenester Største verdi
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• Råd basert på innsikt
• Detaljert kompetanse

”Value creation”

-

SPESIALISTKOMPETANSE
• Verdiskapende rådgivning
• Regulatorisk kompetanse

”Value Protection

OPERATIONAL EXCELLENCE
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• Høy kvalitet
• Tidsriktig

”Value for money”
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Tabell 2: Oppsummering av vurdering av geografisk avhengighet og skalafordeler per

støtteprosess.

Støtteprosess Geografisk avhengig Skalafordeler

Økonomi, finans og risikostyring Lite

Controlleroppgaver bør

ha en viss nærhet

Betydelige skalafordeler på

transaksjonsprosesser og

spesialisttjenester

IKT Ikke Betydelig skalafordeler på xxxx

HR Lite Betydelige skalafordeler på

transaksjonsprosesser og

spesialisttjenester

Kommunikasjon og

myndighetskontakt/rammebetingelser

Lite Betydelige skalafordeler, kan

sentraliseres på ett sted

Kvalitet og HMS Lite på utvikling og

vedlikehold

Betydelig på utøvelse

som må skje lokalt

Betydelige skalafordeler på

etablering og vedlikehold,

utøvelsen og oppfølgingen må

skje lokalt

Innkjøp Lite med unntak av

behov for flere

leverandører for å sikre

tilgjengelig

beredskapskapasitet i

alle geografiske

områder, samt avrop

som ofte gjøres i linja

Betydelige skalafordeler i å samle

volum og inngå rammeavtaler

med færre leverandører

Logistikk og lager Betydelig Beredskapslager må ha en viss

geografisk nærhet til anleggene

Siden flere av disse støtteprosessene karakteriseres av samme type tjenester og er like mht geografisk

avhengighet og skalafordeler, har vi valgt å utdype for en av støtteprosessene. Gjennomgående for de

geografiske uavhengige støtteprosessene er at et økt antall kunder, økt mengde levert energi eller økt

geografisk utstrekning i liten, eller ingen, grad forutsetter en tilsvarende økning i ressursinnsatsen og

kostnadene. Dette betyr at ved sammenslåing av selskaper vil det kunne realiseres skalafordeler

gjennom at det ene nettselskapets prosess er dimensjonert for å ivareta tilsvarende ansvar i ett eller

flere andre selskap. Videre vil vi utdype for logistikk og lager hvor det er antatt å være betydelig

geografisk avhengighet og få skalafordeler.

Utdypning av støtteprosess: Økonomi og finans

Hovedaktivitetene innenfor økonomi og finans kan grupperes ut fra at økonomifunksjonen har tre

hovedformål: (i) Skape forretningsinnsikt og bidra med beslutningsstøtte, (ii) sikre kostnadseffektive

transaksjonsprosesser, (iii) sørge for god risikostyring og internkontroll og sikre etterlevelse av disse.

Økonomiprosessene knyttet til (i) forretningsinnsikt og beslutningsstøtte omfatter strategi og

planlegging, ledelsesrapportering (årsregnskap, perioderapporter), KPIer og målstyring, budsjettering

og prognoser, forretningsanalyser (eks. investeringsanalyser), og skatteplanlegging.
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Økonomiprosessene knyttet (ii) å sikre kostnadseffektive transaksjonsprosesser omfatter “Procure to

pay” (innkjøp), “Order to cash” (inntekt), lønn, reiser og refusjoner, generell bokføring, og

basisrapportering eksternt og internt. Økonomiprosessene knyttet (iii) å sørge for god risikostyring og

internkontroll og sikre etterlevelse av disse omfatter ”Treasury and cash management”, internrevisjon,

risikostyring, kontroll og etterlevelse av prosesser, moms og avgift, skatteregnskap.

God praksis innenfor (i) god forretningsinnsikt og beslutningsstøtte kjennetegnes av at

økonomifunksjonen er ansett for å være en viktig bidragsyter til verdiskapning i virksomheten, at

økonomifunksjonen er en forretningspartner som støtter beslutninger og sikrer kontroll gjennom å gi

riktig informasjon, at økonomifunksjonen spiller en sentral rolle i virksomhetsstyringen og i finansielle

planleggingsprosesser, at økonomifunksjonen ledelsesrapportering er nøyaktig, punktlig og gir riktig

informasjon som beslutninger kan baseres på. God praksis innenfor (ii) effektive

transaksjonsprosesser kjennetegnes av at driftsmodeller som ”shared services” og ”outsourcing”

benyttes for å sikre kostnadseffektive transaksjonsprosesser, at driftsprosesser er standardiserte og

forenklet på tvers av forretningsprosesser med høy grad av automatisering, at prestasjonsmålinger er

innebygd i kjerneprosessene og at KPI rapportering benyttes aktivt til å drive prosessforbedringer.

God praksis innenfor (iii) risikostyring, internkontroll og etterlevelse, kjennetegnes av effektive

styringsmekanismer, av at virksomme og kostnadseffektive kontroller er innebygd, at effektive rutiner

er etablert for regelmessig å vurdere tilstrekkeligheten av etablerte kontroller, at prestasjonsmålinger

er til å stole på (dvs. at det kun eksisterer en ’versjon av sannheten/tallene’), og av at det foreligger en

klar forståelse av eierskapet, roller og ansvarsfordeling knyttet til økonomiprosessene.

Kostnadsdrivere er hovedsakelig grad av standardisering/variasjon i økonomiprosessene, antall

økonomisystemer eller varianter/versjoner, grad av automatisering vs. bruk av for eksempel regneark

og manuelle operasjoner, antall ansatte og lønnsnivå.

Skalaeffekt. Det er betydelige skalaeffekter i å sentralisere alle transaksjonsprosessene og fokusere

på at disse er så standardiserte og automatiserte som mulig for å bli mest mulig kostnadseffektive. Det

er også skalaeffekter i å sentralisere spesialistfunksjoner som for eksempel internrevisjon og

risikostyring. Når det gjelder prosesser knyttet til forretningsinnsikt og beslutningsstøtte ligger

skalafordelene her i å utøve arbeidsprosessene innenfor ledelesrapportering, budsjettering og

prognostisering på en felles måte, men det er i stor grad behov for lokal støtte til den lokale linjen. Det

betyr ikke på alle lokasjoner, men med en viss geografisk nærhet som for eksempel en kontroller på

regionsnivået.

Utdypning av støtteprosess: Logistikk og lager

Hovedaktiviteter omfatter å sikre lagerhold av nødvendig, spesifisert, materiell og komponenter for

å ivareta operativ drift / beredskap. Dette kan bety å løpende oppdatere delelister iht. spesifikasjon

samt kontroll og analyse av beholdningen. I hovedsak bør beredskapslager tilgjengeliggjøre

spesifiserte deler innenfor en geografisk avstand på 2-3 timer med bil fra anleggene.

Kostnadsdrivere inkl. leie/driftskostnader for lokale eiendeler (inkl. maskiner og materiell /

utstyr), antall lokasjoner innenfor geografisk område og lønn til personell (og eller leverandører) med

ansvar for utførende oppgaver.
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God praksis kjennetegnes av en tydelig risiko- / kostnadsstyring av lagerhold og logistikk,

leverandørstyrt (evt. outsourcet) lagerstyring, automatisert lagerhold og analyse, at definerte,

strategisk viktige, komponenter er på lager, øvrige anskaffes etter behov.

Skalaeffekt kan for en geografisk avhengig støtteprosess komme blant annet som følge av økt

utnyttelse av etablert kapasitet. Dette kan komme gjennom betjening av et økt antall kunder eller økt

mengde levert energi (større kunder) med allerede etablerte ressurser og eiendeler i et område. Dette

kan illustreres ved å se nærmere på skalaeffekter knyttet til lagerdrift i avsnittet under.

Lagerdrift: Det er definert i rapporten at geografisk avhengighet innebærer en nærhet på 2-3 timers

kjøring med bil. For et lager som kan forsyne drift av all nettinfrastruktur innenfor 150 km radius vil

drift lagerkapasitet innen dette området kreve mindre ressursinnsats enn dersom dette måtte erstattes

av flere mindre lager som hvert kunne forsyne nettinfrastrukturen innenfor 75 km radius. Effekten av

større lager med ansvar for å forsyne et større nettområde vil kunne være lavere kostnader knyttet til

drift av bygningsmasse, redusert kapitalkostnad for nødvendig lagerbeholdning og færre antall ansatte

ved ett stort lager. Størst skalaeffekt fra lagerdrift vil kommer gjennom å bruke lageret til å støtte drift

av et størst mulig nettområde, såfremt det tilfredsstiller gjeldende føringer og krav.

Erfaringsmessig er det viktig å finne den rette balansen mellom sentralisering og desentralisering.

Figuren under oppsummerer noen av gevinstene ved å finne den rette balansen, samt hva som vil skje

dersom man blir for sentralisert eller for desentralisert.

Figur 8: Balansen mellom sentralisering og desentralisering av støttefunksjoner (kilde:

PwC, 2012)
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4.6 Annen / myndighetspålagt virksomhet

4.6.1 Det Lokale Eltilsyn (DLE) og andre tilsynsaktiviteter

Hovedaktiviteter i denne prosessen er tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er

tilknyttet nettselskapets anlegg, samt tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor

nettselskapets forsyningsområde og rapporterer til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og

identifiserte resultater. Nettselskapet fører selv tilsyn med egen nettinfrastruktur, innenfor rammer

gitt av DSB.

Kostnadsdrivere for disse tilsynsaktivitetene er lønnskostnader til planlegging og utførelse av

tilsynet.

God praksis kjennetegnes av tydelig definert omfang av utførende oppdrag, optimering av reisetid og

ressursutnyttelse, måle og kommunisere prestasjoner / avvik (nøkkeltall) pr jobb og pr. person, online

inntasting av data / dokumentasjon, automatisert arbeidsplanlegging og timelister.

Skalaeffekter for aktivitetene knytter seg til planlegging og evt. kjøp av eksterne tjenester. Utførelsen

av tilsynsaktiviteter må gjøres i tilknytning til anleggene og har derfor mindre grad av skalaeffekter

4.6.2 Leverandøravregning og kundebytter

Hovedaktiviteter innen denne fasen inkluderer selskapenes konsesjonspålagte innsamling og

avregning av måledata i forbindelse med kunders bytte av kraftleverandør.

Kostnadsdrivere for denne prosessen er lønnskostnader for kvalifisert personell som følger opp

kundebytter, samt IKT systemkostnader for registrering og avregning av forbruk i forbindelse med

prosessen.

God praksis kjennetegnes av høy grad av automatiserte arbeidsprosesser og riktig bruk av ny

teknologi.

Skalaeffekter knyttet til prosessen for kundebytter foreligger gjennom muligheten selskapet har til å

sentralisere funksjonen. Så lenge avlesning utføres av kunde (eller fjernavleses), kan resten av

prosessen utføres fra selskapets hovedkontor. Dette vurderes å gi betydelige skalaeffekter ettersom en

sentral funksjon kan dekke behovet uavhengig av nettselskapets geografiske utstrekning.



4.6.3 Organisasjonsmessige vurderinger med sikte på realisering av

skalafordeler

En ”teoretisk” optimal organisasjonsmodell kan gå langt ift. realisering av skala og

geografisk uavhengige oppgaver.

av oppgaver fordelt på mindre selskaper i større enheter.

Eksempel på en slik organisering er gitt

og en eller flere lokale organisasjon

nærhet til anleggene, eksempelvis 2

inkluderer ansvar for å utvikle policies og rammer, og styring og oppfølging, inkl å sikre at

enkeltprosesser gjennomføres iht. policies og rammer

anses å kreve en lokal organisasjon som har fokus på u

gjennomføres iht. tydelige beskrevne prosedyrer

Figur 9: Eksempel på organisering med fokus på realisering av skalafordeler

I en slik organisering vil det uansett vil

forvaltningsoppgavene, spesielt dersom man vurderer samling

geografiske områder. For eksempel skal arbeidsoppgaver uansett forde

for anleggsforvalting, for eksempel ette

derfor være hensiktsmessig å ha ett regionalt nivå i

områder. Oppgaver som kan tilhøre et regionalt nivå

av anleggene (dvs. ”hva skal gjøres når”), samt å sikre at alle beslutninger

Organisasjonsmessige vurderinger med sikte på realisering av

En ”teoretisk” optimal organisasjonsmodell kan gå langt ift. realisering av skala og

geografisk uavhengige oppgaver. I praksis vil en slik organisering kreve en restrukturering og samling

mindre selskaper i større enheter.

Eksempel på en slik organisering er gitt i Figur 9, med en sentral organisasjon som

organisasjonsenheter med ansvar for å ivareta oppgaver som krever en viss

nærhet til anleggene, eksempelvis 2-3 timer med bil. Sentrale oppgaver, dvs. som kan

ansvar for å utvikle policies og rammer, og styring og oppfølging, inkl å sikre at

tprosesser gjennomføres iht. policies og rammer. Oppgaver som krever nærhet til

anses å kreve en lokal organisasjon som har fokus på utførende oppgaver, dvs. å sikre

gjennomføres iht. tydelige beskrevne prosedyrer.

: Eksempel på organisering med fokus på realisering av skalafordeler

det uansett vil være behov for å gjøre en praktisk fordeling av

, spesielt dersom man vurderer samling av oppgaver på tvers av store

. For eksempel skal arbeidsoppgaver uansett fordeles mellom ingeniørene

empel etter geografi, komponenttype, nett, etc. I praksis anses

å ha ett regionalt nivå i en organisasjonen som skal dekke store geografiske

Oppgaver som kan tilhøre et regionalt nivå / regionskontor er knyttet til

(dvs. ”hva skal gjøres når”), samt å sikre at alle beslutninger og utførende oppgaver
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Organisasjonsmessige vurderinger med sikte på realisering av

En ”teoretisk” optimal organisasjonsmodell kan gå langt ift. realisering av skala og samling av

en slik organisering kreve en restrukturering og samling

med en sentral organisasjon som kan samles et sted

med ansvar for å ivareta oppgaver som krever en viss

Sentrale oppgaver, dvs. som kan samles ett sted,

ansvar for å utvikle policies og rammer, og styring og oppfølging, inkl å sikre at

ppgaver som krever nærhet til anleggene

å sikre at alle oppgaver

: Eksempel på organisering med fokus på realisering av skalafordeler

en praktisk fordeling av

av oppgaver på tvers av store

les mellom ingeniørene i avd.

I praksis anses kan det

som skal dekke store geografiske

er knyttet til operativ forvaltning

og utførende oppgaver innen
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det regionale virksomheten skjer iht. vedtatte rammer / policies.
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5 Kompetanse og organisasjonsmessige
behov knyttet til AMS og ”Smart Grid”

5.1 Innføring av AMS og ”Smart Grid”

Innen 1. januar 2017 er det krav til at alle strømkunder i Norge skal ha tatt i bruk avanserte måle- og

styringssystemer (AMS). AMS innebærer at alle husstander får en såkalt ”smart måler” som registrer

strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til nettselskapet. Dette

skal gi raskere og mer presis innhenting av måleverdier samt et bedre grunnlag for fakturaen.7

I det etterfølgende beskrives kort de viktigste krav til selskapene ift. innføring av AMS, i tillegg til en

overordnet vurdering av kritisk kompetanse og hensiktsmessige organisasjonsstrukturer for å

imøtekomme fremtidens kompetansekrav.

AMS har som hovedoppgave å registrere energiforbruket hos sluttbruker og overføre dataene til

nettselskapet via den valgte kommunikasjonsløsningen. Målefunksjonalitet i AMS forutsetter følgende

basisutstyrskomponenter:

 Strømmåler plassert hos sluttbruker

 Kommunikasjonssystem mellom sluttbruker og nettselskap for overføring av bl.a. måledata

 Innsamlingssentral hos nettselskap

Med ”Smart Grid” menes et avansert kraftsystem som effektivt leverer en pålitelig, fremtidsrettet og

miljøsikker strømforsyning gjennom å kombinere produksjon og forbruk ved hjelp av intelligent

teknologi for overvåking, styring / avregning og gjenoppretting av feil. Det innebærer at ”Smart Grid”

omfatter hele verdikjeden fra produksjon til sluttkunde. Med AMS menes ofte et avansert system for

måling og overvåking / styring av en kundes energiforbruk, inkl. overvåking av leveringskvalitet.

Systemet bygger på toveis kommunikasjon mellom nettselskapet og kunden, og kan i tillegg

kommunisere med kundens eget informasjonsutstyr. En oversikt er gitt i Figur 10:

7 Avanserte måle- og styringssystemer - Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst

(NVE Dokument nr. 7-2011)
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Figur 10: Oversikt over AMS og "Smart Grid"

AMS innebærer en fornyet tenkemåte, endrede rutiner og nye muligheter for selskapene eksempelvis

knyttet til måling, fakturering, informasjonsutveksling og styring. Videre blir nettselskapene del av en

kompleks verdikjede med aktører fra ulike bransjer; fra produsenter av smarte målere til leverandører

av innovative tjenester basert på den nye teknologien. En utfordring i denne verdikjeden vil være å

finne fungerende forretningsmodeller, eksempelvis ved å sikre at de som står for de store

investeringene, også kan hente tilstrekkelige gevinster. viser en oversikt over ulike ”Smart Grid”

teknologier og hvordan ”Smart Grid” løsninger påvirker ulike deler av verdikjeden, og samhandling

mellom aktørene.

Figur 11: Oversikt over teknologi og infrastruktur knyttet til ”Smart Grid” (kilde:

”Technology Action Plan: Smart Grids, Major Economies Forum)

Nettselskapene har ansvar for registrering og innsamling av alle måleverdier fra strømkundene. De

nye bestemmelsene om AMS stiller som krav at kraftleverandører og andre tjenesteleverandører skal

gis tilgang til å uveksle informasjon med alle strømkundene gjennom utstyret som skal installeres.

Produksjon
Transmisjon og

distribusjon
Måler Salg Kunde

Smart Grid

Hovedfokusfor
AMS
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Dette legger forholdene til rette for en rekke nye potensielle tjenester. Forskriften krever bl.a. at det

skal være mulig å sende informasjon om priser og strømforbruk via strømmåleren til den enkelte

kunden. Denne informasjonen kan for eksempel bli synliggjort for kunden i et eget display som skal

kunne kommunisere med måleren. For å sikre at kunden selv kan velge display eller at andre

styringsenheter kan tilknyttes AMS, stiller forskriften krav om at grensesnittet mellom AMS og kunde

skal baseres på åpne standarder.

NVE legger ikke føringer på teknologivalg. Ettersom det er mange standarder å velge mellom, legger

NVE opp til at kraftbransjen selv ser seg tjent med å avgrense mulighetene og samkjører sine valg.

AMS innebærer betydelige IKT-investeringer i selskapene, som berører grenseflater mellom

nettselskap, kraftleverandør og kunden og det er behov for avklaringer underveis for å sikre en

fornuftig styring av risiko. Innføring av AMS endrer i utgangspunktet ikke på nettselskapenes ansvar i

verdikjeden for innsamling og bruk av målerverdier. Pågående vurderinger rundt etablering av en

nasjonal sentral for utveksling av data, som også har kapasitet til lagring av data, kan imidlertid føre til

endringer i gjeldende ansvarsforhold i verdikjeden.

5.2 Kompetansemessige hensyn ved innføring av AMS og

”Smart Grid”

Innføring av AMS ventes å gi betydelige endringer i nettselskapenes risiko, arbeidsprosesser, IKT

systemer, og krav til kompetanse og kultur. Det ventes økt kompleksitet ift. hvordan selskapene skal

kommunisere med sine kunder og en langt høyere grad av automatisering av arbeidsprosser for å være

i stand til å utføre lovpålagte oppgaver på en effektiv og forsvarlig måte. Det er for eksempel knyttet

manuelle operasjoner til flere av dagens arbeidsprosesser; inkl. innsamling av måleverdier,

kvalitetssikring, bearbeiding, fakturautsendelse, arbeidsordrehåndtering, oppfølging av utført arbeid,

kundekommunikasjon, overvåking og feilforebygging av strømnettet, hendelseshåndtering og alarmer

med mer.

AMS antas også å gi nye muligheter for selskapene. For eksempel kan man overvåke nettet og agere i

forkant av driftshendelser, man kan la kundene styre og tilrettelegge eget strømforbruk. AMS ventes

også å gi muligheter for nettselskapene til økt lønnsomhet, bl.a. gjennom økt automatisering /

effektivisering av arbeidsprosesser, og realisering av skalafordeler / stordrift.

Erfaring viser at kompetansemessige utfordringer for nettselskapene er knyttet til følgende områder:

 Prosjektledelse og løpende styring av prosjektrisiko i utbyggingsfasen

 Gjennomføre endringer i sentrale drifts- og arbeidsprosesser og backoffice / internt i

selskapene, samt nye kompetansebehov og kultur

 Innkjøpsstrategi og logistikk

 IKT-anskaffelser og drift av IKT stystemer

Eksempel på problemstillinger relatert til hvert av disse områdene er utdypet i det etterfølgende og

illustrert i Figur 12.
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Figur 12: Eksempel på problemstillinger ved innføring av AMS og ”Smart Grid”

5.2.1 IKT systemer, anleggsdata og kundeinformasjon

Nettselskapene må forvente at noen av dagens støttesystemer må videreføres, men at vesentlige

funksjonsmuligheter mangler. Integrasjonsmulighetene mellom ulike systemer må derfor forbedres

slik at systemene blir egnet for utrulling og drift av AMS.

Siden målerne skal være i drift til enhver tid, må selskapene være i stand til raskt å identifisere feil og

rykke ut til riktig kunde / anlegg for å reparere målere ved behov. Dersom deler av nettet er utkoblet

trenger man derfor 100 % nøyaktig informasjon om hvilke målere dette påvirker. Flere nettselskap har

allerede i dag utfordringer med dette og manglende effektivitet knyttet til at man ikke har tidsriktig

dokumentasjon av komponenter i nettet.

Prosjektledelse

• Kartlegging av nå-situasjonen – hvor er vi?

• Definere fremtidig situasjon – hvor skal vi?

• Definere gapet – hvilke aktiviteter må utføres?

• Prosjektplan – hvilke avhengigheter har
aktivitetene?

• Risikohåndtering – hvilke risikoer finnes i
prosjektet og hvordan skal de håndteres?

• Endringshåndtering – hvordan skal endringer
håndteres og følges opp?

• Interessenthåndtering – hvilke interessenter
finnes og hvordan skal de kommuniseres til?

• Løpende oppfølging – hvordan skal status
rapporteres og følges opp?

Vesentlige endringer i sentrale
arbeidsprosesser

• Nye IT-systemer og nye arbeidsoppgaver
(kommunikasjon med kunder).

• Nye arbeidsprosesser i verdikjeden ut til
kunde (timesmålte vs profilmålte).

• Egne prosesser i forbindelse med utrulling av
2VK (eks. Målebytte- prosess, endring fra
stand til time).

• En kostnadseffektiv drift kombinert med lav
risiko krever gode rutiner som er dokumentert
på en systematisk måte.

Innkjøpsstrategiog logistikk

• Valg av teknologi

− Pris /Kvalitet

− Grad av standardisering / substitutter.

− Videreutvikling av evt. programvare?

− Samsnakking med øvrige grensesnitt.

• Innkjøp av målere

− Hvilke leverandører?

− Hvor mange leverandører?

− Hvilken type av kontrakter?

• Innkjøp av installatørtjenester

− Egne / innleide ressurser?

• Utrulling

− Hvautrulles når og til hvilke kunder?

− Har man en standardisert prosess for
implementering?

− Hvordan skal installatørene te seg overfor
kundene?

− Hvordan får man kontakt med flere tusen
personer i måneden – som skal være
hjemme når installatøren kommer ?

− Hvilken plan har man lagt for
kommunikasjon og markedsføring?

IT-anskaffelser

• Tilstrekkelig analyse og konkretisering av
virksomhetens behov og målsettinger med
innkjøpet med bakgrunn i krav for NVE og
selskapets ambisjoner for AMS.

• Tilstrekkelig forankring av innkjøpsprosessen
påde ulike nivå i virksomheten (brukere,
mellomledelse, toppledelse).

• Tilstrekkelig kunnskap og erfaring om
regelverket for anskaffelser
(forsyningsforskriften).

• Tilstrekkelig kjennskap til leverandørmarkedet
for AMS-prosjekter.

• God nok prosjekt- og endringsledelse samt
tilstrekkelig ”styring” av leverandørene i
innkjøpsprosessen.

• Tilstrekkelig konkrete kost/nytteanalyser og
presis oppfølgning av gevinstrealisering når
innkjøpsprosjektet er avsluttet.
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Dersom slike utfordringer ikke addresseres og løses, kan de få følger for en effektiv utrulling og drift,

eksempelvis gjennom å begrense muligheten til å benytte AMS-informasjon til en mer effektiv

nettdrift. Dette stiller krav til IKT-systemer, støttesystemer og samordnende arbeidsprosesser.

Eksempelvis må man ivareta et optimalt grensesnitt mellom (i) arbeid som gjøres i nettet og (ii) arbeid

som gjøres mot målere. Dette krever en en egnet systemarkitektur for riktig dokumentasjon av

komponenter i nettet.

AMS ventes også å øke betydingen av korrekte kundedata. Kundedata kan kvalitetssikres på forhånd

eller i forbindelse med utrullingen av nye målere, når kundene likevel skal besøkes. Uansett hvilken

metode som velges, er dette arbeidet omfattende og vil kreve at systemer er etablert og testet. Man må

også sikre at dataeierskap til komponentinformasjon overføres til nettinformasjonssystemet. Dette

ventes også å få konsekvenser for, eller avdekke behov for endringer i, dagens arbeidsprosesser og

IKT-verktøy som selskapene i dag benytter.

Det kan videre bli behov for at nettselskapene etablerer riktige data, samt krav til målerplassering og

tekniske løsninger ute i målepunktet. Utfordringer kan blant annet være plassmangel i sikringsskap,

gamle anlegg, geografi, type bebyggelse, fellesmålte anlegg med mer.

5.2.2 AMS og endring i arbeidsprosesser

AMS ventes å medføre behov gjennomgang av dagens arbeidsprosesser i nettselskapene. Eksempelvis

ventes det behov for justerte arbeidsprosesser knyttet til (i) endret registrering av målerdata og (ii)

dokumentasjon av distribusjonsnettet med sikte på økt automatisering. Målerdata bør kunne sendes

automatisk fra montøren sin mobile enhet inn i kundedatabasen. Selskapenes nettinformasjons-

systemer må til enhver tid være oppdatert med riktig informasjon om nettets tilstand. Det må

eksempelvis være en kobling mellom utførende aktiviteter i nettet og kommunikasjonen til måler for å

sikre at man ikke sender ut personell til unødvendig feilretting. Typisk vil dette kreve tett samspill og

samordning av arbeidsprosesser, også på tvers av flere ulike ansvarsområder i nettselskapene.

Innføring av AMS vil på sikt kunne legge til rette for at det smarte nettet bli en realitet og muliggjør

endringer i selskapenes arbeidsprosesser knyttet til overvåking og drift av nettet, samt langt bedre

styring og kommunikasjon rundt arbeid på nettet. En kan se for seg at det fremtidige nettet er

selvovervåkende og selvregulerende; i den forstand at forsyningsnettet gjennom tilhørende

overvåkingsutstyr gir melding om svakheter/forstyrrelser, utfall, gjeninnkobling, utkobling og

innkobling. Informasjon om dette overføres til støttesystemer som ivaretar de forskjellige funksjonene.

Finnes det omkoblingsmuligheter i nettet, gir systemene melding om det. I noen tilfeller kan denne

omkoblingen skje automatisk. I noen tilfeller må omkoblingen skje manuelt. Dersom systemet ikke

finner omkoblingsmuligheter for å ivareta sikker forsyning til området, sjekkes det om distribuert

produksjon av kraft kan dekke behovet, og om den er driftsklar. Dersom dette er en mulighet, vil lokal

automatikk og reguleringsutstyr drifte området i separat drift til sikker forsyning igjen er tilgjengelig.

Mulighetene for å jobbe mer kvalitativt med målrettede forbedringstiltak i stedet for kvantitativ

aktivitet for å få oversikt åpner seg. Ved montasje av nye målere hos sluttbrukere, og montasje av

multiinstrumenter og konsentratorer i nettstasjonene og koblingsstasjonene vil en få flere muligheter

til overvåking, regulering og nettkontroll funksjon i høyspenningsdistribusjonsnett. I driftssituasjoner

vil en ha online informasjon av viktige parametre, og en kan foreta spørringer i forhold til utvidet
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informasjon for raskest mulig å gjenopprette drift etter for eksempel driftsforstyrrelser. Vedlikehold

kan styres mer målrettet ut fra informasjon fra overvåking av nettstasjonene, og ressursene kan samlet

sett bli brukt på en mer effektiv måte. Det finnes for eksempel tilgjengelig i markedet utstyr for

kraftproduksjon som kan monteres på boliger (for eksempel mikrovindsystemer eller solcellepaneler).

Slik distribuert produksjon kan gi uregulert innmating i punkt som ikke har vært tiltenkt dette, og

derfor ikka designet for formålet. AMS og ”Smart Grid” funksjonalitet, for eksempel i form av

nettkontrollfunksjon i nettstasjoner, og i bryterfunksjon i måler hos sluttbruker, ventes å kunne

regulere denne innmatingen i noen grad.

5.3 Organisasjonsmessige vurderinger rundt AMS og evt.

samarbeidsområder

I det etterfølgende vil vi vurdere organisasjonsmessige hensyn knyttet til å realisere en satsing på AMS

og ”Smart Grid” og samtidig samt ivareta kompetanse og arbeidsprosesser, inkl. vurdering av og

samling eller samarbeid om oppgaver eller arbeidsområder.

For å diskutere organisasjonsmessige hensyn, vil vi ta utgangspunkt i vårt rammeverk for

organisasjonsutvikling (se Figur 13). Rammeverket dekker de fleste aspekter som bør adresseres i

vurdering og oppbygging av en god organisering. I dette tilfelle vil vi fokusere på to av elementene: (1)

Struktur: inkl organisasjonskart, rapporteringslinjer, avdelingsstruktur og (4) Kompetanse og

kapasitet, inkl. kompetansebehov og kunnskapsdeling, kompetanse- og ressurssammensetning.

Figur 13: Rammeverk for organisasjonsutvikling (kilde: PwC)

1
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Innføring av AMS er et omfattende, tidkrevende og kostbart prosjekt med behov for å ha kontroll på

kostnader og risiko, både i prosjekt og driftsfasen. Prosjektet vil medføre betydelige teknologiske og

organisatoriske endringer for nettselskapene og det er knapphet på erfaring og kompetanse innen

fagområdet, både hos selskapene og på konsulent- / leverandørsiden. Det er derfor naturlig at

selskapene vurderer ulike samarbeidsformer. NVE har oppfordret nettselskapene til å etablere

samarbeid for innføringen, og NVE utreder også etablering av en felles nasjonal målings- og

avregningssentral.

Endrede arbeidsprosesser ventes å medføre endringer i organisasjonsstruktur for nettselskapene. Det

er blant annet viktig at en driftsorganisasjon for måleverdihåndtering er klar når utrulling og montasje

av målere starter, og at tilstrekkelig med ressurser settes inn for å håndtere både gammel og ny drift

frem til innføringen av AMS er gjennomført. Ved full innføring av AMS må man se for seg

døgnkontinuerlig overvåkning også av måleverdier og hendelser fra husstander gjennom året.

Også kundenære forretningsprosesser ventes å kreve ny kompetanse og organisasering av

arbeidsoppgavene i nettselskapene som resultat av AMS. Fullskala innføring av AMS vil gi

nettselskapene mulighet til å utvikle vesentlig bedre og mer attraktive kundeløsninger og samtidig

tilrettelegge for en rekke nye og mer effektive interne driftsløsninger. Informasjonen fra AMS-systemet

kan som nevnt brukes til å forenkle kundedialogen og til å utvikle nye forretningsområder. I tillegg

ventes AMS å kunne tilrettelegge for å tilby nye tjenester til kundene, eksempelvis: Valgfritt

betalingsmønster og valgfrie betalingsmåter, økt grad av selvbetjening, (dvs. 1. linje kundeservice ut til

kunden), forbruksinformasjon kontinuerlig tilgjengelig for kunde og for nettseslskapet, mer effektive

innfordringstjenester gjennom sentral inn- / utkobling av strøm, med mer.

Figur 14 beskriver eksempel på en hensiktsmessig organisasjonsstruktur som kan imøtekomme

fremtidens kompetansemessige og driftsmessige krav, samt ivareta kostnadseffektivitet og

skalafordeler, ref. diskusjon i avsnitt 4.6.3 ”Organisasjonsmessige vurderinger med sikte på realisering

av skalafordeler.”



Figur 14 Eksempel på organisasjonsstruktur for å

driftsmessige krav på en kostnadseffektiv

Organisasjonen kan bestå av en sentral

rammer, investeringer samt styring og oppfølging.

AMS inkluderer:

• Valg av teknologisk løsning

• Anskaffelsesstrategi, kontraktsstrategi, kravspesifikasjon

• Kontrakt, planlegge utrulling,

• Prosedyre for testing / overlevering / godkjenning

• Prosedyrer for å ivareta sikkerhet

Den lokale organisasjonen (for eksempel regionskontor) har ansvar for

nærhet til infrastrukturen (2-3 timer med bil)

AMS inkludere ansvar for målebytte

oppgaver utføres iht. vedtatte rammer / policies

Både i planleggingsfasen og gjennom utrullingen av AMS

kompetansemessig samarbeid mellom nettselskaper

viser at samarbeid også øker kompleksitet

kritisk at valg av samarbeidsstrat

forutsetningene for et fastere samarbeid er til stede. Grunnleggende forutsetninger for en langsiktig og

stabil allianse vil blant annet kreve et felles utfordringsbilde, gjensidig tillit og kj

mellom, samt at alliansen kan bidra til å realisere potensielle gevinster for begge/ alle parter.

Utgangspunktet for valg av alliansestrategi

gevinster utover det nettselskapet

organisasjonsstruktur for å møte fremtidens kompetanse

på en kostnadseffektiv måte

Organisasjonen kan bestå av en sentral organisasjon og fagmiljø med ansvar for å utvikle policies

rammer, investeringer samt styring og oppfølging. Den sentrale organisasjonens o

Valg av teknologisk løsning

Anskaffelsesstrategi, kontraktsstrategi, kravspesifikasjon

Kontrakt, planlegge utrulling,

ting / overlevering / godkjenning

Prosedyrer for å ivareta sikkerhet

en (for eksempel regionskontor) har ansvar for oppgaver som krever en viss

3 timer med bil). For den lokale organisasjonen vil oppgaver knyttet til

ålebytte, feilsøke og oppretting, samt å sikre at alle beslutninger

vedtatte rammer / policies.

Både i planleggingsfasen og gjennom utrullingen av AMS-programmet, kan etablering av

kompetansemessig samarbeid mellom nettselskaper utgjøre et viktig og kraftfullt verktøy.

også øker kompleksitet og grensesnitt i en virksomhet eller et prosjekt. Det er derfor

strategi reflekterer den underliggende situasjonen og at de riktige

forutsetningene for et fastere samarbeid er til stede. Grunnleggende forutsetninger for en langsiktig og

stabil allianse vil blant annet kreve et felles utfordringsbilde, gjensidig tillit og kjennskap partene i

mellom, samt at alliansen kan bidra til å realisere potensielle gevinster for begge/ alle parter.

Utgangspunktet for valg av alliansestrategi bør være i hvilken grad et samarbeid kan realisere noen

nettselskapet kan skape alene, dette kan eksempelvis være knyttet til:
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møte fremtidens kompetanse- og

agmiljø med ansvar for å utvikle policies,

Den sentrale organisasjonens oppgaver knyttet til

oppgaver som krever en viss

oppgaver knyttet til

samt å sikre at alle beslutninger og

kan etablering av

utgjøre et viktig og kraftfullt verktøy. Erfaring

i en virksomhet eller et prosjekt. Det er derfor

egi reflekterer den underliggende situasjonen og at de riktige

forutsetningene for et fastere samarbeid er til stede. Grunnleggende forutsetninger for en langsiktig og

ennskap partene i

mellom, samt at alliansen kan bidra til å realisere potensielle gevinster for begge/ alle parter.

være i hvilken grad et samarbeid kan realisere noen

, dette kan eksempelvis være knyttet til:
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 Ressurser/ kapasitet – samme oppgaver skal gjennomføres

 Kompetanse – alliansepartner har komplementær kompetanse

 Anskaffelser – større volum kan gi lavere innkjøpspriser

 Teknologi- og konseptkvalifisering – trenger bare én pilot, drift av ett system

 Relasjon - forsterker allerede etablert samarbeid

Samarbeid kan også oppfattes som et kompenserende tiltak fordi selskapene oppfattes å være for små

til alene å kunne ivareta pålagte oppgaver og ansvar. Et samarbeid vil kreve ledelsesfokus og operativt

fokus som må hentes fra den enkelte virksomhet. Et slikt delt fokus kan i seg selv være dempende på

en restrukturering med sikte på realisering av skalafordeler.

Områder relatert til AMS som det er naturlig for selskapene å vurdere samarbeid innenfor, inkl.:

 Planleggingsfase – inkl. å utrede og etablere ulike samarbeidsløsninger, felles utredning av

teknologi / marked og vurdering av ulike utrullingsløsninger

 Anskaffelser –Inkl. anskaffelsesstrategi, kontraktstrategi, kravspesifikasjon,

konkurransegrunnlag, valg av leverandør, kontraktsstruktur, etc. En felles rammeavtale om

kjøp av målerutstyr kan forventes å gi volumgevinster for deltakerne.

 Implementering – Kontraktsinngåelse, planlegging, implementering og utrulling av målere,

opplæring, test og pilotbruk, stabilisering og prøvedrift, overlevering / godkjenning. Dette kan

f. eks innebære inngåelse av fellesavtaler med installatører for installasjon eller alternativt

felles turn-key leveranse, der det også kan være aktuelt å etablere en felles

koordineringsfunksjon for oppfølging av leveransen. I tillegg til volumgevinster for målerkjøp

ventes felles implementeirng å kunne gi både volumgevinst og gjennomføringsgevinster for

deltakerne. Implementeringsfasen ventes å gå over flere år. Det kan også ligge verdi for

deltakerne i å samarbeide om et ”mottaksprosjekt” som ivaretar oppfølging, test, godkjenning

og overlevering av godkjente leveranser til drift hos vært enkelt selskap.

 Sikkerhet – dette inkl vurderinger knyttet til at nettselskapene skal begrense misbruk av

systemene. Spesielt gjelder dette systemene som gjør at selskapene ved hjelp av fjernstyring

skal kunne stenge eller begrense strømmen til én eller flere kunder samtidig. Også kravet om

at nettselskapene skal legge til rette for at tredjepartsleverandører skal kunne benytte AMS-

infrastrukturen til å tilby sine tjenester, gjør at nettselskapene må vie sikkerhetsarbeidet

spesiell oppmerksomhet

Utover ovennevnte samarbeidsmuligheter i prosjektfasen, vurderes felles driftsløsninger å kunne gi

besparelser knyttet til drift av AMS systemene. For eksempel kan dette bety å vurdere (i) felles drift av

innsamlingssystem (front-end), (ii) felles lagring (måleverdidatabase) og (iii) felles avregningssystem.

I dag har hvert selskap en eller flere personer som er ansvarlige for daglig drift og oppfølging av

innsamlingssystem (front-end). Forskriftsendringen innebærer skjerpede kvalitetskrav og en betydelig

økning i arbeidsomfang som følge av at alle målere skal automatiseres og levere timesmåling.

Nettselskapene kan vurdere etablering av et felles servicesenter for overvåking og drift av

innsamlingssystemene. Dette kan gi besparelser og sikre at alle får tilgang til den nødvendige

spisskompetansen som kreves for oppfølging og drift av målersystem og kommunikasjonsløsninger.

Alternativt kan selskapene vurdere å samarbeide om outsourcing av front-end tjenesten til en

tredjepart. Selv om det etableres en fellesløsning vil selskapene måtte påregne at dagens bemanning
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på måleravdelingen som et minimum må opprettholdes, pga. økt omfang og fortsatt behov for lokalt

tilgjengelig kompetanse for målerbytte, feilsøk og annet.

Selskapene kan samarbeide om felles lagring, dvs. måleverdidatabase / felles måleverdiservice. Med

timesavlesning av alle kunder oppstår et behov for automatisert kvalitetskontroll av alle målinger.

Etablering og drift av en fellesløsning for kvalitetskontroll av målinger kan gi besparelser,

sammenlignet med etablering og drift av tilsvarende løsninger hos hvert enkelt selskap. En

fellesløsning kan etableres slik at hvert enkelt selskap får tilgang til sine data via en sikret

nettforbindelse. Ansvaret for kontroll og retting kan ivaretas lokalt hvis det er ønskelig. Alternativt kan

det inngås felles avtale med tredjepart for ferdig kvalitetssikrede måleverdier. Kravene til

nettselskapene om til håndtering av nye datautvekslingsbehov med tredjepart vil kunne bli en

kompetanse- og ressurskrevende oppgave som eventuelt kan håndteres av fellesløsningen.

Selskapene kan samarbeide om felles målings- og avregningssenter. Basert på pågående vurderinger

kan det være hensiktsmessig for nettselskapene å vurdere fellesløsning som også omfatter tradisjonell

KIS-funksjonalitet. Felles målings- og avregningssenter kan enten etableres i egen regi, eller kjøpes

som tjeneste fra 3-part.8 Eksempel på selskaper/grupperinger som omtaler ulike

samarbeidsløsninger innen AMS inkl.: KjøpeKraft Vest, SMIL, Nettalliansen (innkjøpsallianse), Smart

Strøm Nordvest, Telemark Målerforum, Statkraftsalliansen, Vestlandsalliansen.

8 NVE har iverksatt utredning omkring etablering av en nasjonal målings- og avregningssentral for

nett, og i Danmark pågår allerede etablering en felles nasjonal avregningssentral (DataHUB-

prosjektet, se www.energinet.dk ).
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6 Akronymer og forkortelser

LCC: ”Life Cycle Cost

AMS: Avanserte Måle- og Styringssystemer

DLE: Det Lokale Eltilsyn

ERP: Enterprise resource planning

MAFI: Måleverdihåndtering, avregning, fakturering og innfordring

REN: Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet

KIS: Kundeinformasjonssystem
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