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Konklusjon uten dekning

I

Paretos Nettanalyse for 2013 gjentas
blant annet konklusjonen fra tidligere
år om at «De minste nettselskapene
har hyppigere og lengre avbrudd enn
de store». Denne konklusjonen er bygd
på en avbruddsstatistikk hvor antall avbrudd per sluttbruker blir målt, og IKKE
hvilke selskap som er skyld i disse
avbruddene. Likevel konkluderer de
med at «små selskaper har hyppigere
og lengre avbrudd enn de store».

Feilregistrering
– Vi har ikke full oversikt over hvor
mange feil på overliggende nett der
andre selskaper er eiere, utgjør i denne
statistikken, sier Lockert. – Men vi vet
med sikkerhet at det forekommer i et
omfang som gjør at Pareto konkluderer
på et mangelfullt grunnlag. Både i
Rakkestad Energi og i Trøgstad Elverk
konsesjonsområde har det i løpet av
de siste fire månedene vært avbrudd
som har ført til at disse selskapenes
kunder har vært strømløse i mange
timer. Feilene har vist seg å ligge i overliggende nett eid av Hafslund Energi
Nett. I Paretos konklusjon etter å ha
målt avbrudd per kunde, blir de lokale
nettselskapene registrert som selskaper
som har hatt avbruddene fordi det er
Trøgstad og Rakkestads kunder. Hafs-
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– Pareto har ikke dekning
for å konkludere med at de
minste selskapene i gjennomsnitt har hyppigere og
lengre avbrudd enn de store.
Det er ikke det som måles,
sier daglig leder Knut Lockert
i Defo.
– Når det er sluttbrukers avbrudd som måles uavhengig av hvor feilen ligger, så kan man
ikke konkludere med at det er de selskapene hvor kundene hører hjemme som «har»
avbruddene, sier Knut Lockert.

lund som av ulike årsaker hadde feilene
i sitt nett, blir ikke registrert i denne
statistikken. Da er det kanskje ikke så
rart at Pareto kan konkludere med at
«avbruddstiden faller ved økt selskapsstørrelse», sier Knut Lockert. – Men det
blir ikke riktig av den grunn.

Umulig å avdekke årsakssammenheng
Pareto har fått spørsmål fra NettOpp
om dette forholdet. Pareto svarer
generelt og unngår på den måten å
svare på NettOpps konkrete forespørsel om de kjenner statistikken på feil i
overliggende nett som skyldes andre
selskaper. De svarer heller ikke på
spørsmålet om hvordan de kan påstå
at større selskaper gir færre feil ut fra
denne statistikken. Yngve Walle fra
Pareto svarer imidlertid blant annet slik:
«Vi synes det er viktig å få frem at
nettanalysen er en bransjestudie. Dette
innebærer at det kan finnes avvik fra
hovedkonklusjonene, eksempelvis små
selskaper som leverer god avkastning.
Rådataene fra NVE gir ikke mulighet
til å avdekke årsakssammenhenger
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for hvert enkelt selskap. I vår analyse
trekker vi derfor frem hovedtrekk som
gjelder for hele bransjen.»
Deretter gjentar han de tre hovedtrekkene som bekrefter funnene fra de
fire foregående år hvor ett av dem er «at
de minste nettselskapene i gjennomsnitt har hyppigere og lengre avbrudd
enn de store».
Så viser han til grafene på side 13 i
rapporten «som det fremkommer har
de største selskapene færre og kortere
avbrudd enn de små».

Hvem «har» avbruddene
Men de grafene som Walle viser til
heter «avbrudd i snitt per sluttbruker,
gj. snitt avbruddsvarighet per sluttbruker, avbrudd i snitt per påvirket
sluttbruker og gj. snitt gjenopprettingstid per avbrudd».
– Når det er sluttbrukers avbrudd
som måles uavhengig av hvor feilen
ligger, så kan man ikke konkludere med
at det er de selskapene hvor kundene
hører hjemme som «har» avbruddene,
sier Knut Lockert i Defo til NettOpp.
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En distriktsvennlig tankegang
S

tatnett bygger fibernett for å sikre
kommunikasjon mellom anleggene sine. Det gir mye overkapasitet som tilbys lokale leverandører.

For lokalsamfunn
– Vi gjør ikke dette for å selge, men
fordi vi trenger det som en del av vårt
landsdekkende sambandsnett. Samtidig er det fint å kunne bidra til å få
utviklet lokalsamfunnet ved å tilby dem
å leie overskuddskapasitet, sier avdelingsleder for strategisk IKT-prosjekter i
Statnett, Anders Larsen til Europower.
– Dette bidrar til å gjøre det enklere for mindre lokale selskaper i vårt
langstrakte land å etablere et godt og
konkurransedyktig bredbåndstilbud der
det kanskje ikke hadde vært markeds-
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Påtroppende leder av AMS/bredbåndutvalget, Morten Braarud, hilser
velkommen at Statnett kompletterer med fiberlinjer samtidig som de
bygger eller oppgraderer sitt landsdekkende linjenett. – Dette er en distriktsvennlig tankegang og økonomisk fornuftig, sier Braarud til NettOpp.
messig mulig å bygge ut, sier Morten
Braarud til NettOpp.

Tredje stamnett
Braarud kaster også fram tanken om at
dette kan være muligheten til å etablere
et tredje nasjonalt fiberbasert stamnett.
Dette både ut fra økende behov for alternative fysiske føringsveier (redunans)
og akselererende behov for kapasitet.
– Jeg mener derfor at Statnett i så
måte med sitt engasjement kan spille
en betydelig rolle for å bidra til å dekke
dette behovet, sier Morten Braarud.

Lik behandling
Braarud er også opptatt av at fiberkapasiteten tilbys enhver som har
behov for transportkapasitet til ikke-

Morten Braarud hilser velkommen en
distriktsvennlig tankegang fra Statnett.

diskriminerende betingelser. Det vil si
at aktører som ønsker å benytte seg
av nettet behandles likt når det gjelder
priser og leveringsvilkår.
– Med dette som utgangspunkt
hilses Statnetts engasjement velkommen, og jeg mener det er et viktig steg i
riktig retning for å styrke Norges posisjon i det digitale landskapet, sier Morten
Braarud, som tar over som leder av
Defo og KS Bedrift Energis AMS/bredbåndsutvalg.

Orkdal Energi tar kundene på alvor
Orkdal Energi har fornøyde kunder, men en kundeundersøkelse
avslørte at de har et forbedringspotensial på informasjon. Dette
har selskapet tatt på alvor og satser på forbedringer ved hjelp av
kundeblad, nye hjemmesider og Facebook.
Et helt nytt kundemagasin vil komme
ut fire ganger i året. – Her vil vi presentere artikler om likt og ulikt knyttet
til vår virksomhet, men mest av alt om
ting som rører seg innen kultur, idrett
og samfunnsliv i Orkdal der vi har
vært med å bidra, skriver daglig leder
og redaktør Erik Jørum på lederplass.
Mer synlig
I lederartikkelen skriver Jørum også
at de gjennom dette kundemagasinet

passo

ønsker å gjøre bedriften mer synlig
i lokalsamfunnet. Bladet er preget
av dette med gode artikler om egen
virksomhet som for eksempel om
fjernvarme i Orkdal, om selskapets
egen fotballcup og om andre positive
aktiviteter fra energiselskapets side.
Lurer du på hva randonee er for noe,
så kan du også få svar.
Orkdal Energi har også svaret på
hva de ønsker: Å forbli blant de energiverkene i Midt–Norge med lavest

nettleie og færrest feil og avbrudd
i strømforsyningen. Samtidig vil de
tjene nok penger til at eieren Orkdal
kommune er fornøyd, og at de fortsatt
skal være i stand til å støtte gode
formål innen lokal idrett og kultur.
Med andre ord; et typisk Defomedlem.
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Driter i naturen
«Energimyndighetene med Olje-Ola i spissen driter
i hensynet til fugl, landskap og inngripsfri natur»,
sier Anne Kolstad fra SV i henhold til Trønder-Avisa.
Burde ikke Ola Borten Moe kunne bruke noe av
oljepengene til innedo?
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