
Dokumentgjenfinning i høyspent miljø med 360°

- Planlegging av Hardanger-utbyggingen har 

pågått i mange år og generert enorme dokument-

mengder. Med Public 360º kan våre ansatte finne 

de riktige dokumentene uten plunder og heft, sier 

Toril Kagnes i Statnett.

Det er Statnett som planlegger, bygger og drifter sentral- 
nettet - riksveiene i det norske strømnettet. Nye kraftlinjer 
krever omfattende planlegging og konsesjonsbehandling, 
men er ofte omstridt. I Hardanger vekker de planlagte, 40 
meter høye ”monstermastene” motstand, men Statnett har 
bygget mye høyere og lengre enn som så. I Karmsundet står 
tre master på over 143 meter, og over Sognefjorden går et 4,6 
km langt fjordspenn. Hvis kraftlinjen i Hardanger må senkes 
ned i fjorden, så har Statnett også erfaring med det. I 2008 la 
de verdens lengste sjøkabel på 580 km mellom Kvinesdal og 
Nederland. Utredning av nye kraftlinjer avføder utallige doku-
menter før Statnett kan slå på bryteren og transportere strøm 
til industri og boliger med stadig større kraftappetitt.

Mange vil kikke oss i kortene

Helt siden 1930-tallet har Statnett hatt arkivsystemer som 
tar vare på alle dokumenter som har verdi - historisk, i nåtid 
eller i prosjekt. De store dokumentmengdene er krevende å 
finne fram i.

I 2009 ble Statnett underlagt Offentlighetsloven: - Nå får vi 
ofte også spørsmål fra journalister og andre som vil studere 
vår behandling av Hardanger-utbyggingen og andre saker, 
forteller Statnetts prosjektleder og IT-konsulent Toril Kagnes. 

Dokumentene ligger lagret i forskjellige arkiver. Bare Statnetts 
egne arkivmedarbeidere har den fulle oversikten.

Trenger et bedre arkiv

Da Statnett ble underlagt Offentlighetsloven, bestemte de 
seg for å samle alt materiell i et brukervennlig dokumen-
thåndteringssystem der alle ansatte kunne: 

• finne alle relevante dokumenter på ett og samme sted

• slippe plunder og heft når de lette etter informasjon

• være sikret å få siste versjon av dokumentet 

- Vi gikk ut med en bred anbudsforespørsel i hele Skandi-
navia. Vi fikk inn 8-10 tilbud som vår anskaffelsesavdeling 
vurderte på behørig vis, forteller Toril Kagnes. 

Om Statnett: 
Statnett bygger, vedlikeholder og driver det 
norske, landsdekkende sentralnettet. Nettet 
transporterer strøm mellom landsdelene, og 
over landegrensene til våre naboland. Stat-
nett strekker kraftlinjer i master over høye fjell, 
vidstrakte skoger, brede daler og dype fjorder, 
eller i jord- og sjøkabler. Høyspentlinjene blir 
koblet til regionale- og lokale strømnett, og 
spenningen gradvis nedtransformert fra 300-
420 kilovolt til 230 volt. Statnetts kontrollsen-
traler overvåker nettet døgnet rundt. Kraftlinjer 
står i mange år, men blir jevnlig vedlikeholdt og 
oppgradert med større kapasitet. Det norske 
sentral-, regional- og lokalnettet er 300 000 
kilometer langt, tilsvarende over syv ganger jor-
das omkrets.

Statnett er et statlig foretak med i overkant av 
900 ansatte, hovedkontor på Smestad i Oslo, 
og regionskontorer over hele landet.

Utfordring: 

• Lagring og gjenfinning av alle arkivverdige 
dokumenter på ett sted

• Enkle søk med presis gjenfinning

• Integrasjon med virksomhetssystemet IFS 
og andre fagsystemer

• Integrasjon med Microsoft Office, Outlook, 
SharePoint og intranett

• Høy grad av brukervennlighet, lav brukert-
erskel

• Støtte for NOARK 5-standarden

Løsning: 
Public 360º bygget på Microsoft SharePoint og 
integrert med eksisterende systemer og tilpas-
set Statnetts spesielle behov

Resultat:
Public 360º blir gradvis rullet i alle avdelinger 
i løpet av 2011. Installasjonen har hittil forløpt 
uten problemer

Produkt:  Public 360° 
Bransje:  Energi / Statlig foretak 



Dokumentgjenfinning i høyspent miljø med 360°

Laget rutiner først

I september 2010 begynte Statnetts IT-avdeling å integrere 
360º med flere av virksomhetens øvrige systemer. En måned 
senere tok arkivmedarbeiderne løsningen i bruk. Noen saks-
behandlere fikk prøve seg som pilotbrukere. 

I februar 2011 startet utrullingen av nye Public 360º versjon 
4 med ServicePack 1. I løpet av året skal alle 900 Statnett-
ansatte ha tatt det i bruk. 

- Hvis det bare var for det tekniske, så kunne vi ha rullet 
ut 360º raskere. Vi ville derimot ha på plass alle policyer,  
strategier, rutiner og retningslinjer fra starten av, sier Toril 
Kagnes.

”Statnetts arkiv er et enormt kunnskapsreservoar, men det 
avhenger av at den relevante informasjonen er lett å finne. Vi 
har dokumentert alle våre kraftlinjer, master, kabler, sjøkabler 
og trafo-stasjoner siden 1930-tallet.”

Prosjektleder Toril Kagnes i Statnett

Regler for navn og tilgang 

- Det skal være lett å finne nøyaktig det man leter etter. Der-
for har vi laget skriveregler for hvordan saker og dokumenter 
skal navngis før de lagres, forteller Kagnes. 

- Public 360º kan dessuten søke i fritekst, selv om de ferdige 
dokumentene blir lagret i PDF/A-format (godkjent av Riksan-
tikvaren). Det er et stort pluss, sier hun.
- Skal alle ha tilgang til alt? 
- Ja, men vi lager vanntette skott mellom forskjellige arkiver. 
Bare personalavdelingen kan åpne personalarkivet, forteller 
Kagnes. 
- Tilgangskontroll for enkeltsaker, grupper eller hele arkiver er 
et av Public 360ºs store fortrinn. Hvis vi senere ønsker det, 
kan vi trygt gi våre underentreprenører tilgang til nødvendige 
dokumenter. 

Gradvis utrulling 

Helt siden løsningen ble valgt, har Statnett jevnlig publisert 
360º-nyheter på intranettet. Et team fra Statnetts avdeling for 
informasjonsforvaltning besøker nå de mange avdelingene, 
kartlegger lagringsbehov og tilrettelegger rutiner. Deretter 
blir de ansatte kurset etter hvert som 360º gradvis rulles ut i 
avdeling etter avdeling. 

Uendrede arbeidsrutiner

Innføring av Public 360º har med ett unntak, minimal innvir-
kning på organiseringen av arbeidet:

• Saksbehandlerne bruker Outlook, Word og Excel. De 
må følge skrivereglene og lagre arkivverdige dokumenter 
og e-post i 360º.

• Prosjektlederne som bygger master, bruker IFS Applica-
tions til å skrive arbeidsordre og timelister, og til å hente 
ut anleggsdokumentasjon. De kan jobbe i IFS som før, 
men blir ført over til 360º når de klikker på  
Dokumentasjonikonet.

• Statnetts åtte arkivmedarbeidere får derimot endret 
funksjon. De hadde tidligere ansvar for å lagre og finne 
igjen dokumenter. Nå må de i stedet kontrollere om 
materialet er arkivverdig og lagres på rett plass.

Knirkefritt samarbeid

Utviklere fra Software Innovation har i løpet av noen få 
måneder tilpasset systemet etter Statnetts ønsker. Toril 
Kagnes og en representant fra Software Innovations har vært 
prosjektledere. En ekstern prosjektleder har dessuten passet 
på at prosjektet gikk på skinner. 
- Har det vært uventede problemer underveis?
- Nei, samarbeidet har vært knirkefritt og alt har hittil gått et-
ter planen, sier en fornøyd Toril Kagnes hos Statnett.
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Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, doku-
mentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere  fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige 
løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard 
bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling.

Hvorfor Public 360º?

Det var flere grunner til at Statnett valgte Public 360º:

• 360º kunne integreres med virksomhetssystemet 
IFS Applications (Statnetts kjernesystem for  
utvikling, utbygging og drift), og andre fagsystemer. 

• 360º kunne integreres med Microsoft Office,  
e-postsystemet Outlook og gruppevaren Microsoft 
SharePoint som brukes i intranettet. 

• 360º er NOARK 5-basert og oppfylte kravene til  
offentlighetsloven, arkivloven og forvaltningsloven.


