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204 000 21 800 km 
linjer og kablerkunder

8 280
nettstasjoner

78
trafostasjoner

Agder Energi Nett
HMS skal alltid prioriteres først i Agder Energi Nett



AEN kjøper varer og tjenester for ca 600 millioner på Agder

Ledelse

Nettkunde
Nettdrift og 

nettsentralen

Nettstrategi og 

analyse
Nettutbygging

Anskaffelser, kontrakt og IKT

Virksomhetsstyring

Entreprenører på 

vedlikehold av nettet

100 MNOK / 
50 årsverk

Agder Energi Nett

«Kjernefunksjoner»«Støttefunksjoner»

Skog / linjerydding 

90 mill. pr år /
70 antall årsverk

Entreprenører på utbygging 

(DN og RN)

Installatører og DLE 

300 MNOK / 
150 årsverk

Ca 15/30 MNOK 
Ca 30 årsverk DLE
Ca 150 Installatører

AE konsern
(Teknologi, økonomi, HR, mm)

IKT/IT partnere

24 mill. pr år / 

ca 17 antall åv

33 mill. pr år / 

ca 21 antall åv

Prosjektering og andre 

tekniske støttetjenester

74 mill. pr år / 

ca 50 antall åv

Annen administrativ 

ekstern støtte

20 mill. pr år / 

ca 22 antall åv



Klimaendringene utfordrer nettet i Agder

• Elektrifisering

• Forsyningssikkerhet



Forsyningssikkerhet



Elektrifisering, teknologi og endring i 

kundeadferd





Kristiansand



Monopolistens plikter og ansvar



Nedsnødd og Nedblåst 2018 – et år etter!



• Områder i perioden 2002-2018 med mange 
kostbare feil

• Områder med potensiell høy kostnad

• Områder som hadde lange utetider under 
Nedsnødd og Nedblåst 2018.

• Samfunnskritiske institusjoner

Konsernstyret i Agder Energi øker den årlige investeringsrammen i 2018 



1700 km skog er ryddet



Hægebostad

Skjerka -Eiken

Tresikker

Effektbryter
Fjernstyrt bryter

Effekt bryter

Fjernstyrt bryter

Fjernstyrt bryter

Kables 120m

Fjernstyrt bryter

Tresikrere



Kundetilfredshet



Agder Energi Nett AS – Eiermøte november 2018

Nå øker nettleia igjen!





Utvikling de siste 10 år



Utvikling ordinær nettkapital



Nettselskapet bestemmer ikke nettleia selv

➢ Bransjen får i sum dekket sine kostnader + en 
rimelig avkastning på investert kapital. 

➢ Inntektsrammen det enkelt nettselskap får avhenger 
av hvor kostnadseffektivt nettselskapet drifter, 
utvikler og utnytter sitt strømnett.

➢ Agder Energi Nett har lave driftskostnader men har 
investert mye de siste 10 årene.

➢ Dette medfører at AEN får noe lavere avkastning 
(NOK 200 mill/år i gjennomsnittlig resultat før skatt). 

➢ AEN har god verdiutvikling 



Nettleia i 2030 

• 5 – 8 mrd planlagges investert i 
nettet i Agder de neste 10 årene

• Nettleia vil øke med mellom 50-
100 kr i mnd (600/1200 per år)

• I sum blir dette et bedre, billige 
og renere energisystem

«EnergiNorge – Veien til et fullelektrisk Norge»



Agder Energi Nett AS – Eiermøte 28.november 2019

«Smarte Nett»

Kapital, kompetanse og kapasitet - Hvordan takle utfordringen ?



To muligheter

Mer av det samme
- Fortsette å bygge ut som vi alltid har gjort

Løs utfordringene lokalt 
- Nye digitale løsninger - i sanntid
- Nye forretningsmodeller
- Aktive kunder









Agder Energi Nett AS – Eiermøte 28.november 2019

«Mye strøm på en gang»

Hvordan takle utfordringen ?





Effekttariffer og fleksibilitetmarked

Trafostasjon

Nettstasjon

Kunde

Uforutsigbart, stor variasjon

Noe regularitet, lokale variasjoner

Jevn profil, forutsigbar utvikling



Fremtidssituasjon

Vinteren 2025
«Det er kaldt i 
Agder, og 
forbruket er 
høyt»



«Kundene tilpasser forbruket –
til en viss grad.
Makslast begrenses noe 
som følge av effekt-tariffer,
nettbelastning holder seg 
under akseptable grenser.»

Fremtidssituasjon



Familien er på hytta på 
Hovden, og vil ha det 
koselig.
Effektforbruk koster, 
men det har vi råd til for 
en helg …

Fremtidssituasjon



Fremtidssituasjon

«På driftssentralen 
registreres økende 
belastning på nettet på 
Hovden»



MARKEDSPLASS

AGGREGATOR

Fleksibilitet brukes når 

tariffer ikke har effekt

For å redusere faren for 
driftsavbrudd, forespørres 
fleksibilitet gjennom en 
markedsplass. 
Aggregator tilbyr 
fleksibilitet på vegne av 
flere kunder. Kritisk 

situasjon unngås.

Fremtidssituasjon



Effekttariffer og Fleksibilitet utfyller hverandre

› Tariffer forventes å gi 
reduksjon i effekttopper. 

› Aktive kunder og/eller 
automatisert styring av forbruk.

› Fleksibilitet må tas i bruk til gitte 
tider og i begrensede områder
når tariff ikke har tilstrekkelig 
effekt.

Våre kunder vil både spare og tjene på å være aktive i fremtidens energisystem 



Vårt oppdrag:
Vi leverer ren energi,
for at samfunnet skal fungere 
– nå og for fremtiden 


