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Operasjonell struktur Hafslund 
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Hafslund Nett

• Drifter Norges største strømnett og har lenge hatt en av 

landets laveste nettleier.

• Eier regionalnettet og merparten av distribusjonsnettet i 

Oslo, Akershus og Østfold.

• Antall nettkunder er 675.000.

• Nettet består av til sammen 37.000 km luftledninger og 

jordkabler.

• I regionalnettet er det 168 transformatorstasjoner.

• I det høyspente fordelingsnettet er det 17.670 

nettstasjoner.

• Hafslund har en av Europas mest avanserte driftssentraler 

som styrer, overvåker og optimaliserer strømnettet til 1,4 

millioner mennesker.

• Eksisterende fokus: Integrasjon av Fortum Distribusjon og 

AMS (Automatisk måleravlesning)-prosjektet.



Modell Virksomhetsstyring
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Fokusområder

*) Prosjektet har også medført en integrasjon av 8 nye fagsystemer i datavarehuset.
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Virksomhetsstyring
- 35 sider forretningskritisk 

besluttningsstøtte

- Hovedside

- KPIer pr målområde

- Infoflater pr avdeling

- Primær målgruppe: Ledelse, 

Avdelingsleder

- Sekundær målgruppe: Alle ansatte

2

Analyse
- Adhoc analyse med Excel 

pivotering

- 13 rapporteringsområder

- Målgruppe: Controllers, 

analytiker

3

Datakvalitet
- Måler og verifiserer data fra 

fem ulike systemer

- Følger opp saksbehandling og 

utbedring av datakvalitet

- Sikrer utrulling av AMS

1

HABIL – Hafslunds konsernfelles datavarehus*)



Noen eksempler…



Erfaringer og gevinstrealisering
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Enkel brukere

Avd.leder

Nye rutiner og prosseser

– Levendegjøring og operasjonalisering av 
strategi – ved at alle ansatte kan se løsningen.

– Ansatte ser lettere sin egen rolle i den totale 
virksomheten

– Forretningen vil kunne oppleve raskere 
beslutninger og problemløsning med de nye 
løsningene. 

– Vi ser at det kommer mange nye initiativ som 
gjør at vi i dag må prioritere ressursbruk.  

– God styring og en effektiv drift vil sikre fortsatt 
lave nettleie kostnader til alle kunder.

Gevinstrealisering

 Redusert arbeid for fremstilling av rapporter og 

beslutningsstøtte.

 VISUALISERING! - Sentrale KPIer og 

virksomhetsutvikling blir synlig for alle ansatte.

 Frekvent bruk hos hovedmålgruppen.



AMS - datakvalitet
- Datakvalitet i «utrulling av AMS» og ikke minst når timesverdier blir 

faktureringsgrunnlag,

s.8

Fremtids datavolumer (2019)

• Måleravlesning: 21 MILLIARDER transaksjoner i året 

(kvart times avlesning).

• Påvirker fakturering, tariffer, alarm, hendelser og viktig 

informasjon om overføringsnett (spenningsverdier, effekt, 

temperatur etc.). 

Utrulling av 670 000 målere

• Vi sikrer nå datakvalitet på Anleggsdata ift utrulling. 

• Analysegruppe tilsatt for å utrede BI muligheter, nytteverdier og 

bruksmønster med AMS data.

• Designe av nye arkitektur og infrastruktur for å håndtere nye 

datamengder.



Fremtiden i nær tid
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BI skal spille en aktiv rolle i det daglige arbeidet.

• Flere beslutninger tas basert på «fakta».

• Utvikle BI løsningen videre for å automatisere 

operasjonelle prosesser i linjen .

• Aktuelle områder vi jobber med nå er (Prosjekt 

og porteføljestyring), Arbeidsordreovervåkning, 

kvaliteskontroll utemannskap.



Takk for oppmerksomheten!

Hans Webjørnsen

Økonomidirektør 

Hafslund Nett

E: hans.webjornsen@hafslund.no

M: 901 31 148

Daniel Oygun

Technology

Deloitte Consulting

E: doygun@deloitte.no

M: 452 00 626
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