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- vi utvikler Nord-Norge sammen med våre kunder
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Agenda
•

Presentasjon av Arva
• Ta vare på mennesker og miljø er viktige grunnverdier

•

Nettutfordringer i Salten

•

Status i Smart Senja - hva har vi lært så langt

•

Samarbeid med andre nettselskaper

Arva AS
•
•
•

(det fusjonerte selskapet av tidligere Troms Kraft Nett og Nordlandsnett)

Eiere er Troms Kraft, Bodø Energi og Dragefossen
Selskapets hovedkontor er i Bodø.
En stor og utfordrende geografi med samfunn i sterkt vekst

Antall
kunder:
120.000

Størrelse:
Nr. 6 i Norge

Investeringer
(2020-2025):
MNOK 3.500
Hovedkontor

Kraftlinjer:
15.385 km

Antall
ansatte:
220

Pålitelighet:
99,98%
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Kraft til å endre samfunnet – sammen!

Arva har et av landets lengste nett,
med 24/7 driftsovervåking

15.385 km
Kraftlinjer og kabler

53
Trafostasjoner

6.100
Nettstasjoner

24/7 Driftssentral

Organisasjonskart Arva AS
Administrerende direktør
Eirin Kjølstad
Bodø

•
•
•

Økonomistyring
Regnskap
Finans

Økonomi
June Skoglund
Bodø

Vedlikehold
Gard Johansen
Bodø

Nettstrategi
Fredd Arnesen
Tromsø
•
•
•
•
•
•
•

Kraftsystemutredninger
Konsesjonsprosesser
Tidligfase prosjekter
Rammevilkår
Tariffutvikling
Storkunder
Tilstands- og feilanalyse

•
•
•
•

Analyse og planlegging av
vedlikehold
Bestilling og oppfølging
Bygg-forvaltning
Teknisk standardisering

•
•
•
•

Stab og støtte
Karstein Sterri
Tromsø

Nettutvikling
Trond Are Bjørnvold
Tromsø

Montasje
Torfinn Salmi
Senja
•
•
•

Gjennomføre drifts- og
vedlikeholdsoppdrag
Feilretting
Kvalitets- og anleggskontroll

•
•
•
•
•

Utbyggingsprosjekter
Kundeprosjekter
Innovasjon og
forretningsutvikling
Innkjøp
Verifikasjon

Strategi og risikostyring
HMS og Kvalitet
Organisasjonsutvikling
IT-forvaltning

Nettdrift og kunde
Harald Martin Andreassen*
Bodø
•
•
•
•
•
•
•

Overvåking og drift
Beredskap
AMS infrastruktur
DLE
Driftsleder
Nettkundesenter
Markedskommunikasjon

*Viseadministrende direktør
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Hva er oppgavene til et nettselskap?
• Nettselskapene er ett av tre typer • Nettselskapene gjør ikke
selskaper som bidrar til at kundene forskjell på folk – like kunder
har strøm i stikkontakten:
skal alltid behandles likt


Kraftprodusenter



Strømsalgselskaper



Nettselskaper

• Nettselskapene jobber hele
tiden til det beste for kunden og
samfunnet. Det er de også pliktig
til gjennom forskrifter

• Nettselskapene har ansvar for
hvert sitt nettområde og har lokale
• Nettselskapene konkurrerer med
eiere
hverandre om å være best og
deler gevinsten av effektive
• Nettleien dekker vedlikehold, drift
løsninger med sine nettkunder
og forbedringer av strømnettet
• Kostnadene i nettet dekkes i sin
helhet av kundene

Nettleien er en av tre
komponenter i
strømregningen (eksempel
husholdning)

Vi jobber ikke slik
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Vi skal få hele Norge på strøm, og det
skal vi klare uten skader og fravær.
I fornybarnæringen skal det være trygt
å jobbe. Alle skal komme glade og
friske hjem!

HMS-løftet
«HMS-løftet» tar utgangspunkt i Energi Norges strategi og verdigrunnlag knyttet til HMS, og er i
praksis en avtale der øverste leder i alle medlemsvirksomheter forplikter seg til å aktivt arbeide
for å bedre HMS-kulturen gjennom følgende fem punkter:

 Jeg har ansvaret for et inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø.
 Jeg mener alle uønskede hendelser og ulykker kan forhindres.
 Jeg mener et inkluderende og åpent arbeidsmiljø gjør oss sterkere.
 Jeg skal kontinuerlig arbeide med forbedringer for å sikre en skadefri arbeidshverdag.
 Jeg skal sikre kunnskapsdeling og samarbeide med medlemsbedriftene
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Arva gjør allerede tiltak som gjør oss mer bærekraftig!

Helt elektrisk!
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Strategiske mål 2019 - 2021

HMS
HMS fokus hver dag

Økonomi
Effektiv drift blant de beste i landet
Høy forsyningssikkerhet og lav KILE

Vi forårsaker ikke skade på menneske
eller uopprettelig skade på miljø.

Innen 2023 forsterker vi vår posisjon i
Nord-Norge og er blant de ti mest
effektive nettselskap i Norge.

Kunde og samfunn
Vekst i nettomfang

Organisasjon
Fornøyde ansatte med rett
kompetanse

Fornøyde kunder
Vi skaper gode kundeopplevelser og
leverer stabil strøm – til en
konkurransedyktig nettleie

Vi kjennetegnes av en sterk
forbedringskultur med ansatte som
videreutvikler sin kompetanse og tar i
bruk ny teknologi

arva.no
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Arva elektrifiserer Nord-Norge!
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Salten – en region med stor kraft produksjon, lave kraftpriser og
stor etterspørsel etter effekt
Bodø

Mo i Rana
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Elektrifisering og nettutfordringer i Salten
•

Historisk stor etterspørsel etter økt effektuttak

• Stor kraftproduksjon
•

•

•

Salten Kraftsamband og Statkraft har store kraftverk i Sørfold,
Sulitjelma, Meløy og Rana

Stort spekter av aktører ber om effekt
•

Hydrogenproduksjon til Vestfjordsambandet

•

Lade- og landstrøm, ny E6 Sørfold

•

Datasentre, oppdrett og industri

Utfordringer:
•

Vurdering av modenhet og realisme i prosjekter

•

Ledetid på analyser av driftsmessig forsvarlighet hos Statnett

•

Ledetid på etablering av nettanlegg underlagt krav om
anleggskonsesjon

•

Manglende reserve i flere snitt - Statnett konsesjonssøkte Salten
trafo i 2012 – forventes ferdig i 2023
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Henvendelser om større nettilknytninger i historisk perspektiv
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Maksimalt
effektuttak
Bodøhalvøya

Maksimalt
effektuttak Elkem
Salten

Reservert kapasitet
siste 6 mnd*

*) Hydrogenprosjekter vil være gjensidig ekskluderende

Søknader inne til
behandling

Prosjekter til dialog
og veiledning
(utenfor kø)
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Dagens forsyningssituasjon Salten
•

Manglende reserve i flere snitt i deler av året
•

•

•

Både for produksjon og forbruk

Systemansvarlig bruker betydelige ressurser på
spesialregulering av produksjon i området
•

Store variasjoner mellom år – Svært avhengig av
produksjonsmønster og mengde

•

Systemansvarlig har varslet at dagens mengde
spesialregulering ikke er akseptabelt
•

Som hovedregel er nye større tilknytninger ikke aktuelt før
nettforsterkninger er på plass

•

Mulig vedtak om endring av driftsbilde er varslet og vil øke risiko for
større utfall frem til nettinvesteringer er på plass

Statnett har jobbet med forsterkning av
sentralnettstilknytningen i lang tid
•

Nye Salten trafo konsesjonssøkt 2012

•

Forventet ferdigstilt 2023
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Planlagte nettiltak mot nye
Salten trafo
•

•

Arva har konsesjonssøkt ny regionalnettsløsning inn mot ny Salten
trafo for å fjerne eksisterende flaskehalser
•

Løsningen vil gi noe plass til økt forbruk

•

Har vært avhengig av at Statnett gikk videre med Salten trafo
(Investeringsbeslutning tatt desember 2018)

•

Opprinnelig konsesjonssøkt løsning endret grunnet lang ledetid på
Salten trafo og stor endring i prognoser (fra økt kraftproduksjon til økt
forbruk)

Ledetid på konsesjonsbehandling svært viktig for videre utvikling i
regionen
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Senja – en region i kraftig vekst

Finnsnes
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Senja – en region i kraftig vekst
Vekst i forbruk
• Kraftig vekst i sjømatindustrien på Senja
• Elektrifisering av eksisterende industri
• Etablering av ny grønn, kraftkrevende
industri
• Generelt vekst i kraftforbruk
Forsyningssituasjon
Finnsnes

• Radialt forsynt av et aldrende
regionalnett
• Deler av Senja forsynt med lange
distribusjonsnett
• 3 småkraftverk på Senja

Bardufoss
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Smart Senja

Et Enova-støttet storskala demo-prosjekt
Gjennomføres av folket på Senja, ledende industriaktører og akademia
arva.no

1

«Smart Senja», oppsummert

1

2
4

3
1

Hva er unikt med Smart Senja?

Teknologi + samfunn

Et reelt problem

Demo i distriktet
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Bygge opp fleksibilitetsmarked
Teste teknologi

Analysere
Kartlegge

Installere
Styre

Lage regelbok
for markedet

Teste
scenarier
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Batterileveranse
•

Kontrakt signert 24.02.21
•

Rolls-Royce Solution Berlin

•

Levering oktober 21

•

Idriftsettelse november 21

•

Formål

Husøy

Senjahopen

3.000 MVA

1.250 MVA

2.582 MW

1.015 MW

2.718 MWh

1.068 MWh

•

Opprettholde spenningskvalitet

•

Bidra til lastforflyting
•

•

Deltakelse på fleksibilitetsmarked

Sikre strømforsyning – øydrift
•

Avansert styring («blink» analyse)

Informasjon til lokal befolkning
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Bakteppe: Det grønne skiftet er i gang – nettet er under
press i hele landet
Salten og Senja
• Forespørsel om 600 MW, tilsvarer 3 * Tromsø by
• Sjømatnæringen, hydrogenproduksjon, eksisterende og ny
industri
• Senja: 6-dobling i energiforbruk innen 2030, tester
fleksibilitet og bruk av batterier inntil ny linje er på plass

Helgeland:
• Ny vindkraft: 400-1400 MW + pot. offshore vind
• Forventer sterk vekst i etterspørselen fra batterifabrikk,
transport, oppdrett, sjømat, grønn stålproduksjon

Møre:
• Forventer vekst på 25-120 % de neste 5 årene
• Fra: transport, landbasert oppdrett, industri, batterifabrikk
++

Trøndelag:
• Næringsaktører over hele fylket med store planer
• Oppdrett, transport, industri, offshore, datasenter, m.m
• 38 kommuner + fylkeskommunen som driver frem
omstilling/vekst på «sine» områder

Bergensområdet:
• Forespørsel om 2800 MW (~ Oslo by). Ikke plass til
kunder > 5MW inntil 2026
• Transport, offshore, industri, H2-produksjon, datasenter,
alminnelig forsyning. Gasskraft nedlegges.

Buskerud - Hadeland:
• Nye forespørsler på 1000 – 2500 MW
• Fra batterifabrikk, datasenter, ny industri, lading for
transport inkl. tungtransport

Sør-Rogaland:
• Forespørsel om 900 – 1000 nye MW. Tilsvarer ca. 75% av
årets forbruksrekord (på 1300 MW). Flere kommuner
forespør mer enn sitt totale nåværende effektforbruk.
• Elektrifisering av skip og oppdrett forsinket pga. manglende
nett.

Industriområdet Øra i Fredrikstad:
• Etablert industri vil konvertere fra fossil energi til strøm.
• Det tar 10 år å realisere nytt nett og det vi koste > 500
MNOK

Agder:
• Forespørsel om 1000-4000 MW (0,5 – 1,5 * Oslo by)
• Vekst 1-3 ganger dagens strømforbruk
• Batterifabrikk, ny industri, offshore, transport, landsstrøm

Lede:
• Potensielt 100% økning de neste 10 årene
• Elektrifisering av Yara Herøya: utslippskutt +
næringsutvikling
• Datasentre, batterifabrikk, elektrifisering av industri ++
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Nettledere og –selskap som står bak budskapet
Jan Erik Eldor

Øivind Askvik

Ketil Tømmernes

Mona Askmann

Trygve Kvernland

Håvard Tamburstuen

Tore Morten Wetterhus

Eirin Kjølstad

Rune Kiperberg

Steinar Benum

Kristin Lian

Selskapene representerer
til sammen 77 % av
landets nettkunder

Havn
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Vi jobber tett med kundene
Vi ønsker å komme i kontakt med
kundene våre så tidlig som mulig
• Når vi får kontakt med kundene
tidlig:
• Får informasjon om kundens
behov slik at vi kan starte
prosesser og unngå forsinkelser
• Får vi bedre tid til å finne gode,
kostnadseffektive løsninger
sammen med kunden
• ..men nettprosjektet på høye
spenningsnivå tar uansett tid, og
tidsbruken er i stor grad utenfor
nettselskapenes kontroll

Vi involverer våre kunder i
innovasjonsarbeidet

Vi involverer kundene i utvikling av
våre tjenester
•

Nettselskapene ønsker å involvere
kundene i å:
• Utvikle tilknytningsprosessen

•

Samarbeid mellom nettselskap,
kunder og andre aktører har stor
verdi

•

Utvikle nye nettprodukter

•

•

Implementere endret
nettregulering

Vi opplever at kundene er positive
til å teste ut løsninger med oss

•

Gjøres gjennom økt bruk av
fokusgrupper og innsiktsarbeid
sammen med
kundeorganisasjonene

•

Eksempler på samarbeid i dag:
• Test av nye nettleiemodeller
•

Test av fleksibilitetsmarkeder

•

Test av kundeutkobling
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Energimeldingen
Regjeringens
elektrifiseringsstrategi
1. Samfunnsøkonomisk lønnsom
produksjon av fornybar energi

• God start på en helhetlig
energiressursmelding

2. Energieffektivisering i alle deler av norsk
økonomi

• Fornybar energisektor langt mer
fremtredende en tidligere

3. Best mulig utnyttelse av
overføringsnettet
4. Vurdere systemet for nettutvikling i
lys av økende elektrifisering
5. Legge til rette for framtidig
elektrifisering uten at
forsyningssikkerheten for kraft
svekkes
6. Forskning og utvikling som grunnlag
for framtidens energisystem

Nakstadutvalgets mandat

Vårt inntrykk
•

Tiltak for å redusere tiden det tar å
utvikle og konsesjonsbehandle nye
nettanlegg

•

Prinsipper for å ivareta en
samfunnsøkonomisk utvikling av
strømnettet i en tid med stor usikkerhet
om forbruksutviklingen

•

Mulige forbedringer i systemet med
tilknytningsplikt

• Fokus på utfordringer med å få kraften
overført til kundene
• Setter retning innenfor:
• Elektrifiseringsstrategi
• Nye lønnsomme næringer basert på
energiressurser og grønn omstilling

Tor Morten Wetterhus konserndirektør for
Glittre Energinett representerer
nettbransjen
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Arva en drivkraft i det grønne skiftet
- vi utvikler Nord-Norge sammen med våre kunder

Eirin Kjølstad 070921

arva.no

