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Kort om Nettpartner
• Omsetning på ca1,3 MRD kr i 2021

• Underkant av 500 ansatte

• Alltid mellom 40 til 60 lærlinger

• Lokalisert på 14 lokasjoner rundt i Norge

• ISO 9001, 14001 sertifisert

Dedikert til formålet 

«effektivt og sikkert bygge og drifte samfunnskritisk 
infrastruktur»

• Elektrisk Infrastruktur

• Jernbane

VISJON

Nettpartner – Selskapet alle i bransjen ønsker å etterligne

Selskapets 
formål

Effektivt og 
sikkert bygge og 

drifte 
samfunnskritisk 
infrastruktur



Lokalisering

Oslo

Vinterbro

Tønsberg (Stokke)

Molde

Tromsø

Arendal

Sandnes

Bardufoss

Hokksund og Kongsberg

Fredrikstad

Torpo

Jessheim

Jaren

Asker

Flisa



Konsept utslippsfrie byggeplasser



Konsept utslippsfrie byggeplasser
• Provisorisk anlegg tilkoblet høyspent

• Med provisorisk høyspentanlegg løser man mange problemer rundt 
manglende effektbehov på byggeplassen. 

• Dette gir en stor fleksibilitet rund effektuttak under hele 
byggeperioden

• Følgende formaliteter må på plass før oppstart. (Dette ligger i 
konseptet)

• Tillatelse fra områdekonsesjonseier (Nettselskap). Hvis de avslår må man 
søke NVE om anleggskonsesjon. 

• Utpekes som driftsleder på anlegge

• Ordning for overvåking og beredskap

• Rådgivning og prosjektering i tidlig fase

• Våre prosjektingeniører kan bistå med prosjektering/rådgivning i en 
tidlig fase. Gjerne før prosjektstart.

• Våre prosjektingeniører tar dialogen mot aktuelle Nettselskap for å 
avklare aktuelle problemstillinger og hvilke muligheter rundt 
effektuttak det er i aktuelle områder.



Tekniske løsninger
• Nettselskapets tilknytningspunkt

• Provisorisk nettstasjon med transformator

• Ved behov kan også batterianlegg 

monteres

• Ladning av maskiner og utstyr

• Her monteres aktuelt utstyr etter kunden 

behov 

• Tørking av bygg. Enten med vanlig 

elektrisk byggtørke eller varmepumpe.

• Ved store bygg setter vi inn en ekstra 

transformator i tørkeperioden. 

• Tilkobling av elektriske byggekraner ihht

dagens standard.

• Oppvarming og overvåking av eklektisk 

anlegg. Ved behov kan vi overvåke og 

effektstyre hele anlegget

• Ladning av anleggsbiler fra utførende 

entreprenører. Kan også benyttes til 

personbiler. 

• Tilbyr løsninger med direktebetaling.

• Kabling og annen infrastruktur. Tilbyr 

kulvert, grøft eller midlertidige master for 

byggeplassens behov. Vi tar samordnes 

med tele/fiber 



Teknisk løsning
Eksempel på en provisorisk nettstasjon



Tekniske løsninger.  

Eksempel på en provisorisk nettstasjon



Tilgjengelig transformatorpark



Dokumentasjon



Spørsmål 
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Markedsdirektør: 
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