
KBO Agder. 
 
Beredskapsorganisering i energiforsyningen. 

 



Forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. 



Beredskapsorganisering i AE. 



• Kraftforsyningens sentrale ledelse (KSL) 

KSL består av beredskapsmyndigheten (NVE) og systemansvarlig (Statnett). Vassdrags- og 

energidirektøren eller den han bemyndiger leder KBO. 

• Distrikts-/fylkesnivå 

Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS).   

I Agder: Svein Are Folgerø (AEN AS). Stedfortreder er Frank Håland (AE). 

KDS utpekes av NVE. Det er utnevnt 14 distriktssjefer. 

• Lokalt nivå 

Produsenter av kraft og fjernvarme, nettselskap og vassdragsregulanter. 
AEN, AEVK ( OK og AVB), AEV, Sira Kvina og Arendals Fossekompani 

• Rapporterings linjer. 

1. KBO enhet-KDS-NVE-OED 

2. KBO enhet-KDS-FM-DSB-JB/Sitsen 

 

 

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon-KBO. 



 Kraftforsyningens Distriktssjef-KDS. 

• KDS er KBO’s kommandoledd på distrikts-/fylkesnivå. KDS er sjef i kraftforsyningens produksjons- og 

distribusjonsapparat i sitt distrikt. KDS er statens representant når det i henhold til gjeldende lov og 

forskrifter utøves pålagte ansvar og oppgaver. 

 Før KBO trer i operativ funksjon skal KDS: 

• Varsle enhetene i KBO og legge til rette for samarbeid mellom enhetene i distriktet ved beredskaps- 

og krisesituasjoner 

• Holde NVE og Fylkesmannen informert ved større ulykker/krise/katastrofer 

• I samråd med andre KBO enheter, men uten å gripe inn i det enkelte kraftselskaps administrasjon 

og ansvar, bidra til at kraftforsyningens ressurser innen distriktet blir benyttet på en hensiktsmessig 

måte ved varsling og koordinering av hjelpearbeidet under større ulykker og katastrofer 

 

 



Når KBO er i operativ status skal KDS også: 

• Lede kraftforsyningen i distriktet i samsvar med overordnet myndighet i KBO og samordnet med 

Fylkesmannens prioriteringer 

• Varsle underordnede ledd i KBO om iverksettelse av beredskapstiltak 

• Medvirke til at prioriterte virksomheter blir tilført kraft 

• Gi pålegg om rasjonering av kraftforsyningen i samråd med Fylkesmannen og NVE 

• Samordne reparasjonsressurser og øvrige ressurser til kraftforsyningen i distriktet 

• Samordne produksjon og fordeling i distriktet dersom forbindelse til overordnet ledd i KBO er brutt 

• Beslutte prioritet når det er flere kommuner innen forsyningsområdet, og deres prioriteringer ikke 

kan imøtekommes uten interessekonflikt. KDS skal rådføre seg med fylkesmannen før avgjørelse 

fattes. 

 



Prioriteringer ved kraftrasjonering. 

• 1. Liv og helse (og Nødnett). 

• 2. Administrasjon og ledelse 

• 3. Andre næringsinteresser 
 
 



«Kraftforsyning og 
problemstillinger ved ekstremvær» 

• Har vi hatt ekstremvær på Agder ? 

• Vi har hatt ekstremt vær ! 
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Årsak til avbrudd i forsyningen 

• AEN forsyningsområde er stort og mangfoldig. Fra hav til hei,  

innehar alle tenkelige feilårsaker. 

• Store snøfall som følge av kystkonvergens. (kystbeltet) 

• Sterk vind 

• Tordenvær (kyst og innland) 

• Topografi (bratte daler, høy tilvekst av skog, bonitet) 

• Rotter i nettstasjoner (byfenomen) 

• Graveskade på kabler (byfenomen) 

• Fugl på isolatorer/trafoer  

• Seilbåter i luftspenn (kystfenomen) 

• Nedising  (høyfjellsterreng) 

• Skogbrann /brann 

• Salt på isolatorer (kystfenomen) 

 

 

 



Erkjennelser 

•Vi blir ikke målt på krisens årsak men 
hvordan vi håndterer den 

•TILTAK: 

•Investeringsprogram mhp leveringspålitelighet 

•Skogrydding 

•Feilanalyse for å iverksette «presise» tiltak 

•Beslutningsstøtte verktøy (ny teknologi) 

 



Forventningsavklaring. 

  



Leveringspresisjon 

 



What’s in it for me ? 

 •Hva betyr et langvarig 
strømbrudd for meg, for 
min etat, for mitt ansvar, 
for mine innbyggere ? 

•Hvilke forhåndsregler 
kan jeg ta ? 



Forventninger og realiteter 

• Feil oppstår selv i de 

bredeste linjegatene.  

• For en 

nullfeilsituasjon må 

linjegatene være   

40 – 50 meter 

brede. 

• Urealistisk i forhold 

til grunneiere, 

naturinteresser og 

økonomi ? 









Vi har slitt i mang en vinter, men 
har vi møtt de største utfordringer? 





Elektroniske trusler 



http://www.bangirommet.no/pictures/downloadable_HighRes/News/eit195.gif


Oppsummering 

• Værets (ekstremvær eller ikke) påvirkning på 
omgivelser (trær) er hovedårsak til store 
strømbrudd. 

• Agder Energi kan ikke levere «avbruddsfri 
strømforsyning». 100% er uoppnåelig 

• Agder Energi har en god grunnberedskap. «Vi er 
forberedt på det verste men håper det beste.» 

• Fremtidens vær og klima scenario  blir tøffere. 

 



Forebyggende strategi 

• Planlegging og prosjektering 

 
Plassering av anlegg i terreng 

Høyde over normal vannstand 
Nærhet til utsatte områder 

• Kyst med mye salt fra sjøen, Myr, Snø, Flom, etc 

 
Kabling i kystnære og utsatte områder 
 

Bygger linjer og anlegg med tanke på  
  ekstremvær, bla belagt line, hengekabler 



Et lite apropos 

Det ble strømstans og normannen ble 
stående fast i heisen i 3 timer.  

Det var ingenting sa svensken: Jeg stod 
fast i en rulletrapp i 5 timer ! 
 

 

 

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN  


