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Kommunikasjonsnett for Defo

«Millionstraff» for nødvendig 
oppgradering av nettet

– Vi har gjort det enhver ansvarlig 

nettkonsesjonær skal gjøre for å ved-

likeholde og fornye sitt nett, og utført 

arbeidet til tider som sjenerte kunden 

minst mulig, sier adm. direktør Jacob 

N. Jacobsen (bildet) i Trollfjord Kraft AS 

til NettOpp. 

– Selskapet «straffes» for dette i 

henhold til regelverket med fi re millioner 

kroner i KILE-kostnader fordi arbeidet 

krevde en utkobling av strømmen noen 

timer på natta. 

REHABILITERING
I høst har Trollfjord Kraft i Vesterålen 

rehabilitert Melbu trafostasjon og 

Hadselhamn koblingsstasjon. 

– Dette var planlagte og nødvendige 

tiltak for å møte kommende års krav til 

nettkapasitet, og for å sikre god lever-

ingskvalitet og -krav i hele konsesjons-

området, sier adm. direktør Jacob N. 

Jacobsen til NettOpp. 

For å utføre arbeidet måtte selska-

pet koble nettet forbi trafostasjonen på 

Melbu og lage en loop forbi Hadsel-

hamn koblingsstasjon. 

UTKOBLING
På Melbu ble det planlagt og gjennom-

ført utkobling i tre timer i forbindelse 

med forbikobling av anlegget, og 

utkobling i tre timer i forbindelse 

med fjerning av forbikoblingskabel. I 

Hadselshamn var det planlagt utkobling 

i én time i forbindelse med fralooping 

av stasjonen, og utkobling i én time 

i forbindelse med tillooping. Siste 

utkobling ble om lag 50 minutter lengre 

enn planlagt av to årsaker: Den ene 

var at jobben tok 20 minutter lengre tid 

en planlagt, den andre var at Statnett 

brukte ca en halv time på å avsikre 

avgangen på Sortland og få lagt inn 

linjen igjen. 

VARSLING
For å skape minst mulig forstyrrelser 

og problemer for kundene, ble alle 

utkoblinger foretatt om natten i helger. 

Utkoblingene som var nødvendig 

berørte hele Trollfjord Krafts konsesjons-

område. Selskapet varslet alle kunder 

gjennom avisannonser, og alle større 

kunder som industri, kommune, syke-

hjem og sykehus ble varslet særskilt. 

– Konklusjonen så langt er at Troll-

fjord Kraft har gjort det enhver ans-

varlig nettkonsesjonær skal gjøre for 

å vedlikeholde og fornye sitt nett, og 

har utført arbeidet til tider som sjenerer 

kunden minst mulig, sier Jacobsen. 

KONSEKVENSENE
Trollfjord Kraft har regnet ut at for disse 

nattlige helgutkoblingene påløper det 

Trollfjord Kraft AS «straffes» etter regelverket med fi re 

millioner kroner i KILE-kostnader for å møte framtidas 

krav til nettkapasitet og god leveringspålitelighet. 

– Er dette egnede regler for å oppfylle målsetningene om 

et godt strømnett?
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en samlet KILE-kostnad på om lag 

fi re millioner kroner. Etter gjeldende 

regelverk går disse fi re millionene til 

fradrag i kostnadsgrunnlaget ved be-

regning og fastsettelse av kommende 

års inntektsrammer for selskapet. 

– Trollfjord Kraft AS blir med andre 

ord straffet økonomisk for å gjennom-

føre samfunnsgagnlig rehabilitering i 

sitt nett, sier Jacob N. Jacobsen. Han 

spør nå om dette er egnede regler for 

å oppfylle myndighetenes målsettinger 

om et godt strømnett som kan yte 

tjeneste med den kvalitet og leverings-

pålitelighet som leveringskvalitet-

forskriften krever?

– Det må være feil å straffe sam-

funnsgagnlige aktiviteter, konkluderer 

Jacobsen, som nå vil søke om å få 

ettergitt KILE-kostnadene. 



Defo / KS Bedrift Energis AMS-seminar 

på Gardermoen samlet mer enn 40 

deltagere, og interessen var på topp. 

Spesielt NVEs Thor Erik Grammeltvedt 

(bildet) måtte svare på mange spørsmål 

etter sitt innlegg. 

SAMARBEID
Mange erfaringer og gode råd ble pre-

sentert og notert, men det viktigste rå-

det var nok at her må det samarbeid til 

for å komme i mål med Norges største 

IKT-prosjekt. 

– Vi har nå åpnet døren til butikken, 

dere skal inn og handle – basert på en 

handleliste som ikke er helt ferdig, sa 

Grammetvedt, som likevel forventet 

at alle kommer ut med noenlunde det 

samme resultat.

Men dette er en særlig utfordring for 

de små selskapene. 

– NVE tar ingen spesielle hensyn til 

AMS i samarbeidets ånd

Norges største IKT-prosjekt vil bli en særlig utfordring for 

de små nettselskapene. Den utfordringen tar bransjen 

– i samarbeidets ånd.
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– Opp til oss 
å levere!
– NVE har gitt oss en betydelig 

utfordring, sa Steinar Fines 

(bildet). – Nå er det opp til oss 

å levere, og vi må fi nne felles 

løsninger på en del områder. 

Prosjektlederen for AMS i NTE Nett 

kalte foredraget sitt «AMS – Målerskifte 

eller paradigmeskifte?». Han konklu-

derte med at AMS / Smart Grid er et 

paradigmeskifte som vil transformere 

energiselskapene, endre kraftmarkedet 

og aktørenes adferd. 

SMÅ SELSKAPER
– Det er etablert en forståelse for at 130 

nettselskaper ikke kan bygge sin egen 

de små. Dere må selv søke samarbeid, 

sa Thor Erik Grammeltvedt.

Stemningen på seminaret tydet på 

at denne utfordringen vil medlemmer i 

Defo / KS Bedrift ta. 

RAPPORT TIL NVE
NVE forventer også at selskapene skal 

rapportere sine AMS-planer før jul, men 

innrømmet at de er litt seint ute. Han 

mente imidlertid at det ikke er svært 

omfattende. Det NVE ønsker å få over-

sikt over er antall målepunkter fordelt 

på kundegrupper og eventuelt med 

AMS, hvordan arbeidet organiseres og 

utrullingsplanen.  I tilleggs spørres det 

om planlagt bruk av unntaksbestem-

melsene, samlet restverdi, uklarhet i 

forskriften og informasjon til kunder. 

INFORMASJON?
Når det gjelder kundeinformasjon, så 

kunne Grammeltvedt opplyse at OED 

har gitt NVE en spesiell rolle når det 

gjelder informasjon til kundene. 

– Men det følger ikke penger med, så 

vi er litt usikker på hvordan vi skal drive 

dette arbeidet, og hva dere forventer av 

oss når det gjelder informasjon.

Han fi kk i hvert fall klar melding fra 

Knut Lockert om at NVE og selskapene 

må ha et felles budskap, og fra Svein 

Eriksen om at det må komme klart fram 

at dette er myndighetsbestemt. 

organisasjon for etablering av drift av 

AMS. Denne forståelsen er i liten grad 

omsatt til handling, sa Fines. Han viste 

til at vi i Norge har ett middels stort 

nettselskap – resten er små. 

– Det antydes at en må ha enheter 

mellom 250–500 tusen kunder for å 

oppnå rasjonell etablering og drift på et 

AMS-senter. 

SAMARBEIDSFORMER
Steinar Fines gjennomgikk en rekke 

mulige samarbeidsformer. I et struk-

turelt samarbeid kan det være aktuelt 

å etablere eksterne AMS-selskap som 

bygger og driver AMS for eierne. Det 

kan også være samarbeid på planleg-

ging, utbygging og drift, felles systemer 

som driftes av det enkelte selskap, eller 

at større selskaper selger tjenester til 

mindre selskaper i en region. 

Samarbeid kan også foregå på 

mange andre områder; for eksempel 

på innkjøp, kravspec, og ikke minst på 

anskaffelse av IT-løsning. 

– Ingen bør etablere sin egen IT-

løsning som de er alene om, sa Fines, 

som presiserte at det er nødvendig med 

samarbeid for å oppnå rasjonell AMS. 

START NÅ!
– Hvor mange nettselskap i Norge 

kan mislykkes uten at bransjen har 

et omdømmeproblem, spurte Steinar 

Fines retorisk, og konkluderte med at 

også bransjeorganisasjonene må trekke 

sammen for at et slikt samarbeid kan bli 

mulig. 

– Og samarbeidet må starte nå!
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passopp En av de mest omdiskuterte og debatterte bokstavkombinasjoner i vår 

bransje for tiden er AMS. Når kundene våre en gang før 2017 får disse 

bokstavene kastet etter seg, vil de sikkert google fram en betydning 

for å skape seg forståelse for hva sikringsskapet skal utsettes for. 

Kanskje vil de dvele ved Automatic Milking System, som de vil fi nne naturlig at 

bransjen pønsker ut for å melke strømkunder fra sikringsskapet. 

Automatic Milking System

Juss og erfaringer

– NVEs foredrag på seminaret 

inneholdt ingen tolkninger eller 

forklaringer av forskriftene, og 

svarene på spørsmål fra salen 

var stort sett at dette må avk-

lares nærmere. 

Det sier Roar Eriksen (bildet), leder av 

Defo / KS Bedrift Energis felles AMS-

utvalg, og han trekker den slutningen at 

etter en lang, god og velfortjent ferie etter 

at AMS-forskriften ble sendt ut, bør NVE 

nå være tilbake i arbeid. 

Roar Eriksen understreker overfor 

NettOpp at fl ere kom inn på behovet for 

samarbeid om innkjøp, utrulling og drifting 

av AMS-systemer og måleverdidatabaser. 

Han viser til at det er fl ere slike samar-

beidsgrupper i gang. 

ENSOMME SJELER
– I pausene så jeg fl ere ensomme sjeler 

som vandret rundt for å fi nne noen å 

samarbeide med. Dette er absolutt viktig 

for ikke å bli overkjørt av leverandører og 

for å klare å drifte AMS-systemene etter 

forskriftskravene, spesielt for små og 

mellomstore verk. Mens vi venter på at 

NVE er ferdig med ferien, kan vi «look 

to Sweden». Der er det mer vanlig med 

forskjellige samarbeidskonstellasjoner, sier 

Roar Eriksen til NettOpp. 

Andre foredrag på AMS-

seminaret tok for seg jur-

idiske krav og fallgruver, og 

deltagerne fi kk fl ere eksem-

pler på AMS-erfaringer. 

Advokat Hanne S. Torkelsen fra 

Advokatfi rmaet Torkelsen & Kinn 

redegjorde for regelverket som det 

må tas hensyn til ved slike prosjekter. 

Hun la vekt på anskaffelser, valg av 

prosedyre, krav til anbudsutforming 

og tildelingskriterier. I sin oppsummer-

ing konkluderte hun med følgende råd: 

• Lag et godt konkurransegrunnlag

• Bruk prosedyre for forhandlinger 

• Finn ut hvor mange man ønsker å 
forhandle med

• Sett sammen et dyktig forhand-
lingsteam og utarbeid en god 
strategi

• Før forhandlingsprotokoller under-
veis som sikrer etterprøvbarhet

ERFARINGER
Adm. direktør Bjørg Brestad fra 

Valdres Energi redegjorde for selska-

pets erfaringer med AMS etter opp-

starten i 2005 og prosjektavslutning 

i år. Hun la blant annet vekt på den 

nytten AMS-innføringen har hatt for 

selskapet. Det har betydd kompe-

tanseheving for ansatte, kvalitets-

sikring, overvåkning av nettet og en 

positiv profi lering i media. 

Et eksempel på regionalt samar-

beid om AMS ble presentert av Svein 

Inge Djursvoll i Haugaland Kraft. IFER-

samarbeidet inkluderer 14 energiverk i 

Sunnhordland og Nord-Rogaland med 

til sammen 110 000 nettkunder. 

IFER har opprettet en AMS-

arbeidsgruppe med et omfattende 

mandat preget av ulike ambisjoner og 

ståsted for medlemmene. Det er stor 

vilje til å få til noe sammen, og det er 

samlet en god og bred kompetanse.

FosenKraft har hatt automatisk 

avlesning siden 2009. Produksjonssjef 

Geir Svendsen fortalte at de stort sett 

er fornøyd med gjennomføringen, men 

presiserte at et fungerende kunde-

senter er nøkkelen til et vellykket 

prosjekt. 

Ferien er slutt 
– mye å gjøre!
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Defo har sendt tre høringssvar til OED og NVE nylig. Det har vært om 

«forslag til forskrift om elsertifi kater» til OED, om «innsamling av data 

for distribusjonsnettet» til NVE, og sammen med KS Bedrift Energi til NVE 

med «kommentarer til forslag til endringer i modellen for fastsettelse av 

kostnadsnorm». 

Høringene kan lastets ned på www.defo.no under Defo-nytt og under 

«Høringsuttalelser» i Defo-aktuelt. 

Tre høringer fra Defo


