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Team 

Digital Kunde

Tonje Svendsen Gunnestad

Thor Selander Fjelldalen

Stella Luong Nguyen
Signe Marie Grave Oland

Mirsa Ficori



3

Team 

Digital Kunde

Domenekunnskap 

Kundesenter

Tonje Svendsen Gunnestad

Senior Frontend

utvikler

Thor Selander Fjelldalen

Frontend utvikler

Stella Luong Nguyen

Produkt og 

Tjenestedesign (UX/UI)

Signe Marie Grave Oland

Frondend utvikler

Mirsa Ficori



Fysisk versus Digitale produkter

Armert i grunnfjell

Sikkerhet

API

GUI

Datalager

+++

Lisenser

Rammeverk



WattApp –

hvor finnes det 

kapasitet?

Stort behov for digital samhandling og tjenesteutvikling

Kunde 

vil ha strøm

Kunde 

har strøm

Vurdere forespørsel Utrede og velge konsept Igangsette tiltak Søknad om konsesjon Søknad om funksjonalitet Innrapportering av kraftsystemdata

Digital nettilkyntning

hos Statnett 

PlanNett - ny 

tjeneste gir innsikt i 

planlagte 

nettforsterkninger 

Disko-prosjektet –

Digital 

konsesjonsbehandling

Kraftsystemfunksjonalitet
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Brukersentrert tjenesteutvikling
HVOR bør vi 

bygge?

Hvilke 

KOSTNADER og

USIKKERHET må 

vi ta høyde for?
NÅR kan vi 

realisere planene?

HVOR kan vi 

bygge?
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Hvilke områder har 

betalingsvillighet 

for mobile 

energilager?

HVOR bør vi 

bygge?

Hvilke 

KOSTNADER og

USIKKERHET må 

vi ta høyde for?
NÅR kan vi 

realisere planene?

Hvor kan 

uregulerbar

kraftproduksjon 

bidra mest?

Hvilke områder bør vi få 

kundene til å rette blikket mot 

– for optimal utnyttelse av 

strømnettet?

HVOR kan vi 

bygge?

Brukersentrert tjenesteutvikling



Lang kø mot det grønne skiftet



9

Kan vi endre flyt, koordinering og behandlingen av søknader 
ved å gi kundene lett tilgang til innsikt i tidlig fase?

Dagens Kapasitet Planlagt Kapasitet Muligheter
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Kan synliggjøring av dagens situasjon 

bidra til å øke taktskiftet for 

optimalisering- og utbygging av nett? 

Kan lett tilgjengelig informasjon om 

besluttede planer om kapasitetsøkning 

gi bedre forutsigbarhet og redusert risiko

- for både kunde og nettselskap?

Kan måling av interesse for Mulige tiltak 

bidra til at nettselskapene i økt grad kan 

jobbe strategisk med analyse og plan?

Kan tjeneste for effektiv deling av planer og muligheter gi 
nettselskapene nye verktøy for strategisk nettutvikling? 
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Smidig utvikling i autonome team
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Brukerbehov XD Prototype MVP
Stabilisering & 
prep skalering

Onboarding

8.

Jun

29.

Aug

21.

Okt

Ide

3.

Nov

Bygge

TesteMåle

Bygge

TesteMåle

Bygge

TesteMåle

6
selskaper i 

onboarding



Vår verden

Datalager

Rammeverk

(Composition API)

Bygger

Azure maps

Application Insight

CSS

Språkstøtte

Rapid prototyping

TypeScript

Versjonering
Azure Static WebApp

Azure functions API

LD GeoJSON
Pulumi

Kode editor

Azure Storage

Azure Services

CIM

SNYK

Film/AnimasjonSVG



For å samhandle må vi snakke samme språk slik at 
informasjon kan gjenbrukes og sammenstilles på tvers

API

Standard informasjonsmodell (CIM)
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WattApp inn i nytt tech-selskap for nettbransjen



“It is not the strongest of the 

species that survives, nor the 

most intelligent; it is the one 

most responsive to 

change.” 

Charles Darwin



Vi trenger flere Lidenskapelige digitale hoder ☺



Bli med på tverrfaglig Sommerprosjekt 2023☺





lede.no
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