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Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Agder Energi Nett AS.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til revisj on med reparasj onsberedskap og
vedlikehold for gassisolerte anlegg (GIS) av Agder Energi Nett AS (AEN) 1.3.20 18 og oversender
rapport fra revisj onen. Revisj onen var varslet i brev 4.1.20 18.
Ved revisj onen ble det gitt to avvik og en anmerkning. Vedlagte revisj onsrapport beskriver de funn som
ble avdekket ved revisj onen. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.
Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt, varsler NVE om at vi vil vurdere å
treffe vedtak om retting.
Frist for å uttale seg til saken er satt til 3.4.20 18. Vi oppfordrer til at faktiske opplysninger som gjelder
saken, blir korrigert eller supplert. Dette gjelder særlig de tidsfrister som er gitt. Dersom uttalelsen ikke
er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som ligger i saken og
rapporten er å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Asgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Eldri Naadland Holo
seksj onssj ef
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Side 2

Revisjonsrapport
Revidert enhet :

Agder Energi Nett AS (AEN), org: 982 974 0 11

Revisj onsdato:
Sted:

1.3.20 18
AENs lokaler i Stoaveien 14, Arendal.

Svein Are Folgerø, adm.dir, AEN
Leif Helge Skj elbred-Lahn, HMS/KS rådgiver
Dagfinn Hundeland, fagansvarlig trafostasj oner
Vidar Jakobsen, avdelingsleder trafostasj oner
Vidar Pettersen, senioringeniør
Jon Eilif Trohj ell, beredskapsleder/seksj onsleder nettdrift
Jan Tormod Halland, beredskapskoordinator
Hege Sveaas Fadum, revisj onsleder
Revisorer fra NVE: Helge Ulsberg, medrevisor
Skule Nilsen, medrevisorer :

Medvirkende fra
revidert enhet:

Seksj onssj ef Eldri Naadland Holo, TBB

Seksj on

1 Innledning
1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Revisj onens formål er å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav gitt i energilovforskriften
og beredskapsforskriften med reparasj onsberedskap og vedlikehold av gassisolerte (GIS) anlegg med
SF«-gass. Revisj onen er foretatt hos AEN som eier av gassisolerte bryterfelt i stasjonene Grims tad Vest,
Hannevika, Holt, Eydehamn, Honna, Iveland og Torbj øm sbu. Det er også under bygging GIS-anlegg i
Ertsmyra og Kvinesdal transformatorstasj oner.

1.2

Revisjonsgrunnlag

NVE ønsket med denne revisj onen å påse at selskapet tilfredsstiller krav gitt i medhold av følgende lov
og forskrifter :
•
•
•

LOV 1990-06-29 nr. 50: Lov om produksj on, omforming, overføring, omsetning
fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
FOR 1990-12-07 nr. 959: Forskrift om produksj on, omforming, overføring, omsetning,
fordeling og bruk av energi m.m. ( energilovforskr iften).
FOR-20 12-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen (beredskapsforskriften).

1.3 Tema for revisjonen
Revisj onen omhandlet følgende tema:
•
•
•

ROS-analyse, beredskapsplan, øvelser og evaluering relevant for GIS-anlegg
Reparasj onsberedskap og kompetanse innen GIS-anlegg
Driftsbetingelser og gjenoppretting etter ekstraordinære situasj oner for GIS-anlegg

Side 4

Hvordan lukke

Det må sikres pålitelig varsling og et effektivt reaksj onsmønster ved brannalarm i
anleggene. Dvs. at melding om brannalarm i en stasj on formidles direkte til lokalt
brannvesen.

Frist for lukking

7.6.20 18

3

Beskrivelse av anmerkninger
Nr.

1

Beskrivelse av anmerkn ing

$ 2-5. Beredskapsplanlegging
Provisoriske tiltak ved feil i anlegg kan beskrives bedre, eksempelvis forbikoblinger og omstilling
av vern.

ffl.
•
•
1.4

Side 3

Sikring av klassifiserte GI S-anlegg
Vedlikehold og m odem isering for GI S-anlegg

Funn

T o avvik
En anmerkn ing
Avvik er : Brudd på kr av i rege lverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovg ivningen og annen lovgivning N VE forvalter.
An merkn ing er : Påpekning av forh old med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virk somheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

AEN har god overs ikt i eget nett og god redundans for a handtere hendelser i nettet. N VE mener det er
positi vt at AEN er akti vt med i REN -samarbeidet og i br ukergru ppen for SF- anlegg.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

bfe § 4-4 Materiell og utstyr

Avviket

AEN oppfy ller ikke forskriftskr avet til rask og sikker tilgang til reservemateriell til
G IS-anlegg.

Dokumentasj on

Selskapet kan ikke bekr efte at de har rask og sikker tilgang til tilkoblinger og
gjennomføringer (kabelendemuffer).

Hvordan lukke

A EN ska l sørge for sikker tilgang til tilkoblinger og gjennom føringer og legge
frem en konkr et plan overfor NVE om hvordan selskapet skal sikre slik tilgang.

Frist for lukking

7.6.20 18

Avvik 2
Krav

$ 5-5 Sikringstiltak for klasse 2 j f. vedlegg 2, punkt 2.1.l a og 2.2.1

Avviket

Reaksj onen ved brannalarm i stasj onene innebærer ikke et effektivt
reaksj onsmønster

Dokumentasj on

Selskapet opplyser at brannalarm ikke form idles til brannvesenet før en har sj ekket
i stasj onen med egne mannskaper og melding til brannvesenet skj er kun ved
kombinasj on av brannalarm og annen indikasj on på feil i stasj onen. Selskapet
opplyser at branndetektorene kan gi a larm uten at det brenner. Brannalarmene skal
gi korrekt indikasj on, og må kunne brukes som grunnlag for var sle brannvesenet.
Et effektivt reaksj onsmønster innebærer at driftssentra len varsler brannvesenet
samtidig med at hj emmevakt kalles ut.
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