
Nettutvikling og nettinvesteringer 

•  Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen 



Nettet på Agder! 

•  ca 172 000 kunder 
•  ca 80 innmatningskunder 
•  18 600 km el-nett 

•  57 transformatorstasjoner 
•  ca 7.500 nettstasjoner 

•  6.481 km2  

•  150 medarbeidere 



Samfunnet forventer mere og 
bedre nett ! 

• Forsyningssikkerhet  
 (”dagmar”)  

 

• Ny produksjon 
 (”grønne” sertifikater) 

 
• Smarte målere 
 (Pålagt utrulling innen 2016)  

 

• Aldrende nett 
 (Gammelt nett må fornyes) 

 
• Vekst i samfunnet 
 (Nye boligområder osv) 

Torbjørnsbu Transformatorstasjon, Arendal 



Pålagte investeringer: DSB-krav, tilknytningsplikt, ny produksjon, kapasitetsøkning 
Andre investeringer:    Reinvesteringer, leveringspålitelighet 
(Tall i 2012-kroner) 
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Nøkkeltall perioden 2001-2021 (tall i mnok) 

Gjennomsnitt 
2001-2011 

Gjennomsnitt  
2012-2021 

Driftsresultat 220 301 

Avkastning totalkapital 
(driftsresultat) 

8,4% 6,3% 

Investeringer ordinært 263 369 

AMS  - Perioden 2013-2016 (totalt) 800 

•  Perioden 2001 – 2011 har gitt gode økonomiske resultater 
•  Perioden 2012 – 2021 kan gi tilsvarende resultater men kontant-
strømmen er utfordrende i første halvdel av perioden 



Kontantstrøm 2001-2021 før finansiering (nye 
lån) og utbytte 



Utfordringer for AEN 2012-2021 

•  Perioden 2012-2016 

•  En betydelig negativ kontantstrøm 

•  AMS investeringer på ca. 800 Mkr 

•  Perioden 2017-2021 

•  Positiv kontantstrøm 

•  Bedre evne til å betale utbytte/nedbetale lån 



EU direktiver 
•  El. direktiv II er innført i Norge 

•  EU deler i transmisjons- og distribusjonsnett 

•  I Norge; transmisjons-, regional-, distribusjonsnett 

•  ESA : Regionalnettet klassifiseres som transmisjonsnett 

•  OED : Regionalnettet klassifiseres som distribusjonsnett 

•   El. direktiv III (ennå ikke innført i Norge ) krever 
”unbundling” av transmisjonsnett . 

•  Eiermessig skille mellom produksjon/omsetning  og 
transmisjonsnett er en av modellene.  

•  AE  overvåker utviklingen. 



Avanserte Måle- og 
Styringssystem 
•  Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Adm. Dir. Svein Are Folgerø 



Hva er det AMS egentlig handler om - og hva 
ønsker vi at det skal bli? 



AMS – Avanserte Måle- og Styrings- 
system 

Ø  Forskrift NVE 1.7.2011 

Ø  Påvirker alle nettkunder (180’) og nettstasjoner (8’)  

Ø  Medfører store endringer i prosesser og IKT-system 

Ø  Registrering av strømforbruk hver time (15 min) 

Ø  Mulighet for å registrere og formidle spenningskvalitet, 
jordfeil, avbrudd, … 

Ø  Formidle informasjon til kunde og kraftleverandør innen kl 09 

Ø  Struping og stenging av strøm 
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Forskriftens krav til fremdrift 

• AMS skal være 80% rullet ut 31.12.2015 

• ….og 100% innen 31.12.2016 

• Nettselskapene skal kunne distribuere målverdier til 
kundene med AMS-utstyr ferdig montert fra 1.1.2014  

• Nettselskapene skal rapportere til NVE periodisk status-/
avviksrapportering i forhold til sin fremdriftsplan. 



AMS og Smart Grid 
AMS utgjør første skritt – inkluderer distribusjonsnettet og forbruker 

”F-‐domene”	  
Forretningsne*	  
Understø*er	  

forretningsprosesser	  

”I-‐domene”	  
Informasjonsne*	  

Formidler	  måling,	  styring	  
og	  overvåking.	  

	  

”E-‐domene”	  
Elektrisitetsne*	  
Formidler	  elkra=	  

Produksjon 

Mellomvare	  

Ne*-‐
styring	  

Ne*-‐	  
forvaltning	  

Kunde-‐	  
rådgivning	  

Transport	  

Regional	  

Distribusjon	  

Forbruk & lokal  
el-produksjon 

Kommunikasjon	  

Dri=	  	  
I-‐ne*	  

Kommunikasjon 
Sensor/måler/ 
styremekanisme 

Ne*-‐	  
utbygging	  

Fokus for  
AMS-programmet 



… en tsunami av data! 

•  I dag 180.000 avlesinger pr. måned. 

•  Avlesing av målestand hver time –  

•  totalt 129.600.000 avlesinger pr. måned.   

•  AMS må ta høyde for avlesing hvert 15. minutt 

•  Inkludert andre signaler (jordfeil, reaktiv/aktiv strøm, hendelser 
etc.)  

•  blir anslaget  658 800 000 meldinger pr. 
måned. 
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AMS-komponenter – i utvikling og drift 

Innsamling	  Måler	  

MVS	  
Handel	  &	  
Engros-‐
avregning	  

Portal	   AOS	  

Sluttbruker Entreprenør 

Data-‐
utveksling	  

NIS	  

3.part 

3.part	  	  
(display,	  …)	  

DMS	  

AMS	  FDV	   KIS	  

IntegrasjonsplaKorm	  

Innsamlingsteknolog
i og montasje, utgjør 

80-85% av total 
investering. 

DMS  Distribution Management System 
FDV  Forvaltning, drift  og vedlikehold 
KIS  Kundeinformasjonssystem 
MVS  Måleverdisystem 
NIS  Nettverksinformasjonssystem 
AOS  Arbeidsordresystem 



Takk for 
oppmerksomheten! 

 

www.ae.no 
 



Perspektiv mot 2020 

 Et solid nett er en forutsetning! 

Klima 

Vind 

Vann 

Småkraft 

Elbiler 

AMS 

Smart grid 

Demografi 



Nøkkeltall perioden 2001-2021 
(tall i mnok) 

Resultat 
 

2001-2011 

Gjennomsnitt 
2001-2011 

Prognose 
2012-2021 

Gjennomsnitt  
2012-2021 

Driftsresultat 2 420,7 220,1 3 013,1 301,3 

Resultat etter skatt 1 078,4 98,0 1 375,8 137,6 

Avkastning totalkapital 
(driftsresultat) 

8,4% 6,3% 

Avkastning egenkapital 
(etter skatt) 

13% 10% 

Investeringer ordinært 2 888 263 4 485 449 

Investeringer AMS 869 

Kontantstrøm fra drift 3 280 298 5 115 512 

Nye lån 581 1 150 

Konsernbidrag/nedbetaling 
lån 

859 86 800 80 

• Driften har gitt et godt økonomisk resultat      
• Kontantstrømmen har vært positiv 
• Nettvirksomheten har gitt et betydelig konsernbidrag 



Utfordringer for styringsmodell 
•  Energiloven §4-7 stiller krav om funksjonelt skille 

til ledelse av energikonsern med nettvirksomhet. 

•  Paragrafen regulerer på hvilken detaljeringsgrad 
eier kan styre nettvirksomheten. 

•  Eier kan ikke instruere om daglig drift 

•  Eier må styre gjennom å fastsette grenser for 
nettvirksomhetens økonomiske rammer 

•  Eier må fastsette investeringsrammene, men kan 
ikke involvere seg i den enkelte 
investeringsbeslutning. 

•  Selskapet må kunne leve med (les oppfylle 
lovpålagte krav) rammene. 



Overordnet milepælplan 2011 – 2017 
 (tidsangivelser er tentative) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AMS-målepark 
Dagens målepark 

Utrulling 

Utvikling MVS, AMS FDV 

Forskrift 
AMS 

Frist 
utrulling 

80% 

Frist 
utrulling 

100% 

Pilot 

Frist for 
tilgjengeliggjøring 

av info i portal 

KIS & Portal 

Utvikling PGO, 
Pomax, NetBas Forts PGO++ 

Anskaffe målere 
+ montasje Buffer 

Integrasjon 



Kritiske suksessfaktorer 

Ø Fremdrift 

Ø Lønnsomhet  

Ø Kvalitet 

Ø Nettnytte 

Ø Omdømme 

Ø HMS 
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