
VA-dagene 14.4.2016: 
Hvordan Agder Energi takler store strømutfall

Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett



Hvem spør – fra hvilket perspektiv ?

Agder Energi Nett 

Kunde VA
Forventning 
om leveranse

Beredskapsfunksjon i 
kommunen, samarbeid, 
koordinering og læring

Kommunen som eier, 
forventning til Agder Energi

Samfunnsrolle
Kommunen på vegne av sine 
innbyggere/samfunnet
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Kundeinformasjon om pågående strømstanser – www.aenett.no





Eksempel på informasjon:
ca 3500 kunder ute på det meste



Gjennomsnittlig antall avbrudd pr kunde i 
2013 og 2014 (SAIFI) 

Landsgjennomsnitt 2014



Kundens ansvar / ROS-analyser
Nettleie- og tilknytningsvilkår for næringskunder

§12-7 Nettkundenes medvirkning og egne sikkerhetstiltak 3.ledd: 
Nettkunder som er særlig avhengig av stabil og sikker strømleveranse plikter selv å iverksette 
egnede sikkerhetstiltak, for eksempel anskaffelse av nødstrømsaggregat, alternativ 
energiforsyning eller lignende. ……

§12-8 Nettkundens tapsbegrensningsplikt
Nettkunden plikter ved rimelige tiltak å søke å begrense sitt tap. Forsømmer nettkunde dette, 
må han selv bære den tilsvarende del av tapet.
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Krav i forskrift: 
Alle KBO enheter skal ha en oppdatert beredskapsplan tilpasset virksomhetens art og omfang.

 
Beredskapsplanen skal bla omfatte forberedelser og tiltak det kan bli nødvendig å iverksette ved:

* store ulykker
*vesentlige skader

* trusselsituasjoner
*rasjonering

* Andre ekstraordinære situasjoner som kan påvirke energiforsyningens drift og sikkerhet

Beredskapsplan





AEN beredskapsplan
Organisering – roller og ansvar, funksjonsbeskrivelser
Startfase

• Vurdere en mulig beredskapssituasjon
• Beslutte økt beredskap
• Varslingsliste

Delplaner og innsatsplaner
Kommunikasjon
Eget kapittel om forhold ved ulykke / hendelse med egne ansatte
Ressurser og telefonlister

Egen innsatsplan for kraftrasjonering
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Overvåking og drift av nettet



«NINA» starten



NINA

• orkan fra vest

• Vest Agder kysten og fjellet hardest rammet

• 22000 kunder utkoblet samtidig lør 10.1. kl. 18-19

• ingen kjente ulykker

• orkan ble avløst av torden og mye tung snø i flere dager

• beredskapsledelse

• montører / linjeryddere

• medie håndtering, «strømkartet» aenett.no



«NINA» januar 2015
Beredskapsledelse AEN
Operativ Beredskapsleder 
Innsatsleder Nettsentral
Innsatsledere fag og områder
Informasjon/pressekontakt
Beredskapskoordinator/loggfører
Informasjon NVE, DSB, Fylkesmann
Informasjon kommuner
Ressurskoordinator kundesenter
Ressurskoordinatorer entreprenører 



AEN mobiliserer det operative uteapparatet
• Mobilisering av montører hos avtalepartnere med rammeavtale

• Mobilisering av skogryddere hos avtalepartnere med rammeavtale

• Egne ressurser som kan bidra i feilsøkning

• Vurdere behov for andre eksterne ressurser



«NINA» januar 2015
Beredskapsledelse når beredskap er definert:

• Etablere roller og behov tilpasset den aktuelle situasjonen

• Samle inn informasjon og oppnå best mulig felles forståelse av 
situasjonen – værsituasjonen og prognose

• HMS fokus for egne mannskaper – er det trygt å sende ut folk ?

• HMS fokus for publikum – bør vi informere via pressen eller trenger vi 
assistanse fra andre etater ?

• Tilpasse og formidle informasjon – 1) internt 2) presse 3) nettside 4) 
myndigheter og andre etater

• Fordele oppgaver og sette kortsiktig tidsplan 



«NINA» januar 2015
Underveis beredskapsledelse:

• Korte jevnlige statusmøter

• HMS-fokus opprettholdes for mannskaper og publikum

• Koordinere den operative feilsøking og feilrettingen/reparasjon

• Følge og evaluere værsituasjonen

• Planlegge rullering / stayerevne alle funksjoner / ressurser

• Vurdere ulike scenarioer (worst case m.fl.)

• Informasjonstiltak

• Koordinere med andre samfunnsfunksjoner – særlig ved lang varighet



«NINA» januar 2015
Sluttfasen:

• «Holde trøkket» 

• Holde beredskapsfunksjonen gående til alle kunder har strøm

• Vurdere ekstra helikopterinspeksjon og andre kartleggingstiltak 

• Vurdere tidspunkt for avvikling av beredskap

• Overføre oppfølgingstiltak til ordinær driftsorganisasjon



«NINA» januar 2015
Etterarbeid:

• Oppfølging provisoriske forhold som krever mer permanent retting

• Egne evalueringsmøter involverte roller  – rapporter internt

• Rapportering/evaluering i forhold til eksterne aktører

• Forbedringstiltak 



Når vi har lykkes, hva har vi gjort?
Iverksatt tiltak på mulige forhåndsvarsler – værmelding

Ingen ulykker

Gode interne rolleavklaringer og tydelig informasjonsflyt innen 
beredskapsledelse og mellom beredskapsledelse og 
uteapparat

God kommunikasjon og koordinering med omgivelsene

Tilstrekkelige ressurser og disse er disponert og prioritert 
optimalt i forhold til de mulighetene situasjonen tillater
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