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Vår praksis i Lofotkraft AS:
• Bruke avbruddsdata i forbindelse med reinvestering av høyspenning
linjer og kabler, i tillegg til alder og avvik etter revisjon/10-års
kontroller. Dvs prioritere de anleggene med mest feil og høyest
KILErisiko foran de med, mindre feil og eller lavest KILErisiko.
+
• Vurdere nye fjernstyrte stasjoner, enkeltbrytere der en tar med
redusert KILE og tidsforbruk ved både planlagte og ikke planlagte
avbrudd i kostnadskalkylen. Mye kjekt å ha synsing stanses med
reelle KILE-beregninger og sjekk KILEkostnader for gamle avbrudd.
• Vurdere nye reserveforbindelser, er de lønnsomme eller bare noe
som en tror en har god nytte av. Vi skal tross alt optimalisere våre
tjenester og bruke inntektsrammen best mulig for våre kunder.
• Avkle synsefaktoren: Anlegg med hendelser frisk i minnet får ofte
høyere fokus enn de som er lengre unna i tid i budsjettprosessen.

• Vurdere kostnad for bruk av helikopter/redningsskøyte for å rette
feil i grisgrendt strøk uten vente på offentlig kommunikasjon opp
mot økt KILE/USLAkostnad. Dette ved feil på øyer der våre egne
båter ikke egner seg som transportverktøy. Jeg har laget
KILEregnskap som LOVE Driftssentral AS bruker som
beslutningsstøtteverktøy. Det har stanset (og kunne stanset) ett par
utrykninger i 50-100 tusenkroners klassen, der KILE/USLA ville blitt
10000 med å bruke offentlig kommunikasjon.
+
• Prioritering under mange feilhendelser på samme tid, de feil med
høyest KILE håndteres først. Kjipt for de i grisgrendt strøk.
• Vurdere tidspunkt for nødvendige utkoblinger opp mot alle
kostnader: Utkobling dagtid med mindre personellkostnad og høy
KILE kontra nattarbeid med høy personalkostand og lavere KILE. En
del jobber er beluttet gjort på natt med total besparelse i 100000kr
klassen

Potensial for mer nytte?
• Gjøre enda mer analyse på tidsforbruk ved planlagte utkoblinger,
ressursallokering opp mot KILE. Ofte hørt: «vi har ikke flere folk å
sette på dette oppdraget, så det får bare ta 6 timer!!»
• Få driftsplanleggerne til å tenke mer på KILE-kostnader når de
+
planlegger, i dag har de litt lite fokus på dette temaet.
Benchmarking tja! Sette dem opp mot hverandre, sammenligne
mot andre selskap på planlagte jobber.
• Har vi korrekt beredskap, justere montørvaktstyrke opp mot når
på året en har flest feil.
• Mer kynisk prioritering ved reinvesteringer på nettstrategi.
• Få prosjektingeniørene til å tenke mer på avbruddskonsekvenser
når de planlegger nettutbygginger, litt mye fokus på investeringskostnadene og lite på fremtidige avbruddskostnader.

