
HMS når vi presterer på vårt beste
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Hvem er Lede

• Lede er nettselskapet som sørger
for å lede strømmen frem til
næring og private i Vestfold, 
Telemark og Svelvik. 

• Lede vedlikeholder og utvikler
strømnettet i takt med den 
økende elektrifiseringen av 
samfunnet.

• Lede sørger for å koble deg til
strømnettet slik at du får den 
strømmen du trenger.
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Slik er vi organisert
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Øivind Askvik
Adm.dir. Lede AS

Kunde og nettdrift
Hilde Walmestad

Seksjonssjef

Utvikling og plan
Ellen Strøm Juliussen

Seksjonssjef

Prosjekt og montasje
Tom Haslum
Seksjonssjef

Teknologi og 
innovasjon

Henrik Landsverk
Seksjonssjef

Virksomhetsstyring
Peder Hybbestad 

Lindberg
Seksjonssjef

Driftsleder
Terje Veierud

Stab
Eivind Gramme

Jan Rondeel
Bjørn Tore Spilde

Ketil Lille

HR
Evy Westlund



Nøkkeltall

• Ca 400 ansatte

• Drifter ca. 17600 km strømnett av dette ca. 6000 km ledning som er luftstrekk
• Over 200 000 nettkunder

• Vi kjører årlig ca. 3.7 millioner km med våre montørbiler
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Leveregler Grønn sone
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DU er den viktigste barrieren!
-Gripe inn

-Rapportere

-Etterleve
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 Suksessfaktor for å unngå ulykker og alvorlige hendelser er aktiv bruk av forebyggende HMS 
arbeid og fokus på etterlevelse

 Bruk HMS verktøy og barrierer som er nødvendig for å jobbe sikkert

 Ingen aktivitet i Lede er så viktig at dette skal gå foran sikkerheten til den ansattes liv og helse.  

Hvordan prestere på vårt beste



7

Helikopterulykke 17.06.2021 Porsgrunn



Beredskap og øvelse
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Personlig verneutstyr 
økt synlighet
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Hvorfor faller ingen ned
fra preikestolen?
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Fokus på veien ved kjøring
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Utforkjøring Tuddal
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Km/h Dekke Dekktype Stopplengde
30 IS Nokian med pigg 12
30 IS All Terrain mud and snow 

uten pigg
29

30 IS/Snø Nokian med pigg 8
30 IS/Snø All Terrain mud and snow 

uten pigg
13

50 IS Nokian med pigg 40
50 IS All Terrain mud and snow 

uten pigg
61

60 IS Nokian med pigg 59
60 IS All Terrain mud and snow 

uten pigg
70

70 IS Nokian med pigg 70
70 IS All Terrain mud and snow 

uten pigg
87



Utforkjøring 
med bil lærling 

• Lærlinger er involvert i 30% av 
H1 skader i vår bransje

• Lede fokuserer alltid på lærlinger
og har eget team som følger de 
opp

• Læring av hendelser og
fellesmøter sikrer oss god 
oppfølgning
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Sikkerhet i trafikken

• Vi har høy fokus på sikkerhet i bil og en moderne bilpark
• Flåtestyring
• Beredskap
• Arbeidsvarsling langs vei
• Risiko knyttet til kjøring og transport i alle prosjekter
• Øvelses kjøring med montørbiler
• Kampanjer, første skoledag, refleksdagen mm
• Egen prosedyre for ferdsel i trafikken
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HMS på vårt
beste
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