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• Kunde i sentrum – et felles 
kundeselskap  

• Ett felles tjenesteselskap som 
koordinerte og prosjekterte  (fiber, 
tele, elnett, fjernvarme, gass)

• Rene elnettprosjekter gikk rett fra 
prosjektering til gjennomføring

• Anleggsbidragsregler. 
Informasjonsplikt, nøyaktighet.

• Strengere krav til skille mellom 
monopolvirksomhet og kommersiell 
virksomhet. 

• Økt lønnsomhetsfokus

Endring i 
rammebetingelser 

Historikk 



Prosjektportefølje

• Kostnader opp til 100.00,-
• Krever (nesten) ikke 

prosjektering

• Kostnader 100.000 -4 mill
• Distribusjonsnett
• Lav kompleksitet og 

enkelt aktørbilde.

• Regionalnettsprosjekter, 
eller distribusjonsnetts-
prosjekter med høy 
kompleksitet.

D1 D2 D3

Hensikt: Data for analyse. Grunnlag for forbedringsarbeid. Mer 
tilpassede arbeidsprosesser. Rolleklarhet. 



Lnett sin modell for mindre prosjekter

• Intern prosjektering
• Intern prosjektledelse
• Interne montasjeavdeling
• Ca 20-25% av prosjektene utføres 

med eksterne montasjeressurer inkl. 
anleggsledelse. 

• Rammekontrakter for graving og 
el.entreprenør



Administrerende Direktør
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Nylige endringer og forsterket fokus

• Omorganisering: Egne grupper for D2 og D3 
prosjekter 

• Arbeidsprosess for mellomstore prosjekter i 
distribusjonsnettet

• Roller og ansvar, prosjektlederrolle tilfører verdi også 
på mindre prosjekt

• Fokus på rammebetingelser: Regler for anleggsbidrag. 
– 15%-regelen 
– Formalisering av endringer 



• Tydelig intern bestilling. 
Forstå mandat, 
arbeidsomfang og estimert 
budsjett. 

• Tidlig og tydelig 
kundekontakt

• Forstå grensesnitt mot 
leverandører og kunde. 
Hvem er kontraktspart? 
Formalisering av endringer. 

Kunde og
kontakt

Involvering
og

samhandling

Forutsigbar
het, kvalitet, 
lønnsomhet

• Tidlig samhandling 
• Felles befaringer. 
• Felles gjennomgang av 

løsning og 
gjennomførbarhet

• Felles vurdering av 
strømstans

• Prosjektkalkyle
• Kvalitetssikring
• Forankring hos ledelse: 

Beslutningsmøte. 
• Aktivt forhold til nøkkeltall 

for budsjett, 
prognosedatoer, faser og 
prosjektkarakteristikk

Tydelige forventninger i gjennomføringsmodell

Lojal til omforent 
arbeidsomfang 
og  
spesifikasjoner 
Håndtere endring

Fokus på SHA starter tidlig og er tema gjennom befaringer, prosjektering, kvalitetssikring, endringer



Oppnådde forbedringer
Tydeligere arbeidsprosess

– Trivsel og mestring
– Bedre rolleforståelse, bedre forståelse og utøvelse av 

eget ansvar
– Mer presise budsjetter, økt forutsigbarhet, færre  store 

endringer og mindre prosjektering på grøftekanten
– Besparelser på porteføljenivå
– Litt økt administrasjon i mindre prosjekter, men henter 

inn igjen verdi av timer brukt på kvalitetssikring
– Færre prosjekter med store overskridelser

Bedre data for målstyring
Grunnlag for mer systematisk læring, etter hvert 

mål om bedre benchmarking 



2020 2021



HVA NÅ?



Videre arbeid for oss i lnett

• Kompetanseheving: Prosjektledelse som 
fag

• Entrepriser, kontrakter
• Endringsstyring
• Planlegging, gjennomføringsplaner på 

prosjekt- og porteføljenivå
• SHA: Ferdigstille og videreføre
• Rammeverk for nettbransje, og 

implikasjoner for prosjektgjennomføring



• Erfaringsutveksling
• Ulike gjennomføringsmodeller
• Benchmarking
• Geografi og topografi
• Fellesføringer
• Prosjektledelse i nettselskap ved 

eksternt styrte prosjekter (f.eks
totalentrepriser)

• Anskaffelser

• Kompetanseheving

• Bærekraft

• Prosjektverktøy og systemstøtte

Samarbeidsområder
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