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Forord 

Lysneutvalget (Digitalt sårbarhetsutvalg) leverte sin NOU Digital sårbarhet – sikkert samfunn i 2015. I 
kapittelet om kraftforsyning stilte utvalget spørsmål ved kraftbransjens uavhengighet til offentlig 
elektronisk kommunikasjon (ekom). Bakgrunnen var at digitaliseringen i kraftbransjen endrer 
arbeidsmetoder og skaper avhengighet til digitale verktøy og tjenester. Kraftbransjen har til nå hatt en lang 
tradisjon for å leve med regulatoriske krav om uavhengighet til offentlig ekom.  

Myndighetenes arbeid med å legge til rette for utvikling og styrking av de offentlige mobilnettene pågår, 
og robusthet og sikkerhet vil trolig øke. Ettersom bransjen tar i bruk stadig mer avanserte digitale tjenester 
og IKT til overvåkning av nettene og mer effektivt vedlikehold, så kan det også tenkes at den tidligere 
uavhengigheten til offentlig mobilkommunikasjon gradvis forvitrer. For å følge opp Lysne-rapportens 
anmodning om å se nærmere på kraftforsyningens avhengighet til offentlig ekom, ble Analysys Mason 
gjennom en anbudsprosess engasjert for å lage en studie om kraftbransjens uavhengighet til ekom i dag og 
de nærmeste årene.  

Rapporten viser at offentlig ekom spiller en vesentlig rolle i kraftforsyningen som helhet, og betydningen 
kommer trolig til å øke i tiden framover. Dette betyr ikke nødvendigvis at bortfall av offentlig ekom vil få 
kritiske følger for evnen til å produsere og distribuere elektrisk kraft. Offentlig ekom benyttes i dag primært 
i støttefunksjoner som markedsplasser, kundekontakt, administrasjon og tredjepartstjenester, samt til 
overvåkning og styring av mindre anlegg. Én av driverne for økt avhengighet er omlegging til skybaserte 
tjenester. Rapporten hevder dessuten at virtualisering, som del av LTE, vil viske ut skillet mellom private 
og offentlige nett. 

NVE vil fortsette å dele informasjon og erfaringer på området, og bidra til å belyse avhengighet som følge 
av digitalisering. I den forbindelse vil NVE fortløpende vurdere om de kravene NVE stiller til sikring og 
uavhengige kommunikasjonsløsninger er relevante. 

Oslo, 30. november 2018 

Ingunn Åsgard Bendiksen 
direktør 

Eldri Naadland Holo 
seksjonssjef 
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1 Innledning 

Elektrisk kraft og elektronisk kommunikasjon er begge kritiske komponenter i et moderne samfunn. 

Bedrifter, privatpersoner og samfunnet for øvrig er avhengige av begge disse infrastrukturene både i 

dagliglivet og i beredskapssituasjoner under spesielle hendelser. Langvarig bortfall av strøm eller 

elektronisk kommunikasjon kan få store konsekvenser for helse, velferd og eiendom [1,2]. Elektroniske 

kommunikasjonsnett (ekom-nett) er i sin natur avhengige av elektrisitet, og bortfall av 

strømforsyningen vil etter noe tid føre til svikt i kommunikasjonsnettene. Tema for denne rapporten er 

den motsatte avhengigheten, altså i hvilken grad kraftforsyningen er avhengig av offentlig elektronisk 

kommunikasjon for å daglig drift og feilretting. 

1.1 Bakgrunn og målsetninger for denne rapporten 

For å sikre så høy tilgjengelighet som mulig har kraftbransjen historisk lagt stor vekt på uavhengighet 

av offentlige kommunikasjonsnett for sin virksomhet. Blant annet stiller Forskrift om forebyggende 

sikkerhet og beredskap (beredskapsforskriften) [3] krav om at kraftforsyningsvirksomheter skal etablere 

og vedlikeholde et system for beredskapskommunikasjon som fungerer uavhengig av offentlige 

kommunikasjonsnett. Det stilles også krav til risiko- og sårbarhetsanalyser før tilgang til 

driftskontrollsystemer kan tillates over offentlige nett. 

Samtidig foregår det en utvikling der kraftforsyningen i økende grad tar i bruk digitale verktøy og 

kommunikasjonsformer i sitt arbeid. Denne utviklingen åpner opp for bedre, sikrere og rimeligere 

tjenesteproduksjon, men den innebærer også nye trusler og sårbarheter knyttet til avhengighet av 

eksterne systemer. Lysneutvalget pekte i sin rapport [4] på avhengighet av offentlige 

kommunikasjonsnett som en viktig problemstilling, og oppfordret NVE til å gjennomføre en særlig 

gjennomgang for å kartlegge slik avhengighet. Innføringen av AMS og det økende samspillet mellom 

driftskontrollsystemer og forretningssystemer trekkes fram som områder der slik avhengighet kan få 

store konsekvenser. I tillegg vil en mulig framtidig bruk av mobilteknologi (LTE/5G) i driftsradio og i 

tilstandsovervåkning innebære økt avhengighet av offentlige mobilnett.  

Formålet med dette oppdraget er å få økt kunnskap om områder der kraftforsyningen er avhengig av 

offentlige kommunikasjonsnett, og gjennom dette bidra til å redusere selskapenes digitale risiko og 

bedre beredskapsevnen inklusive samvirke med andre aktører. Studien er avgrenset til 

kommunikasjonsnett, og vi vurderer ikke avhengighet av IT-systemer generelt. Videre har vårt mandat 

vært å studere avhengighet og bruk av offentlige kommunikasjonsnett, men vi har ikke vurdert 

konsekvenser ved bortfall av slike eller andre nett. 

En rekke tidligere arbeider er relevante for diskusjonen i denne rapporten. NVE rapport 90/2017 

beskriver dagens situasjon innen IKT sikkerhet i energiforsyningen, og oppsummerer erfaringer fra 

tidligere hendelser og tester [5]. NVE rapport 26/2017 vurderer dagens regulering av IKT sikkerhet i 

energisektoren, og kommer med forslag til endringer [6]. NVE rapport 118/2015 ser generelt på IKT 

trusler og sårbarheter, med fokus på AMS og skybaserte tjenester [7]. 
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1.2 Offentlige og private ekom-nett  

Lov om elektronisk kommunikasjon definerer et elektronisk kommunikasjonsnett som et "system for 

signaltransport som muliggjør overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data ved hjelp av 

elektromagnetiske signaler i fritt rom eller kabel". Begrepet forkortes ofte til "ekom-nett" og er å regne 

som et samlebegrep for mer kjente "telenett" og "bredbåndsnett". Det inkluderer både radionett 

("mobilnett") og kablede nett som fibernett, kobbernettet og kabel-TV-nett. 

Ekom-nett kommer i mange varianter. Regulatorisk sett går det et viktig skille mellom offentlige ekom-

nett og andre kommunikasjonsnett som ofte kalles for private eller lukkede ekom-nett. Et offentlig 

ekom-nett er tilgjengelig eller beregnet til bruk for allmennheten. Det finnes en rekke offentlige ekom-

nett i Norge som driftes av kjente selskaper som Telenor, Telia og Altibox.  

Det finnes også mange kommunikasjonsnett som ikke er tilgjengelig for allmenheten. Det største private 

nettet i Norge er Nødnett med rundt 55,000 brukere. I tillegg har alle kraftforsyningsvirksomheter, 

såkalte KBO-enheter, krav om "intern og ekstern sambandsberedskap for daglig drift, håndtering av 

ekstraordinære situasjoner og evne til rask gjenoppretting av nødvendige funksjoner for ledelse, drift 

og sikkerhet"1. 

1.3 Beskrivelse av kraftsystemet i Norge 

I vår diskusjon av kraftbransjens uavhengighet av offentlig ekom, tar vi utgangspunkt i en modell av 

det norske kraftsystemet som vist i Figur 1. Vi ser på fem ulike komponenter eller funksjoner i 

kraftsystemet: 

 Produksjon og distribusjon utgjør verdikjeden som sørger for at tilstrekkelig mengde strøm 

produseres og distribueres til forbrukere. Denne består av kraftprodusenter og høyspent og 

lavspent distribusjonsnett. Vi inkluderer også Statnett, som har et særlig systemansvar i det 

norske kraftsystemet, og som sørger for at det til enhver tid er balanse mellom tilbud og 

etterspørsel i kraftmarkedet. 

 Forbruksmåling og -styring består av kundeplassert utstyr som leser av forbruket hos 

strømabonnenter. Automatisk måleravlesning (AMS) er i dag installert hos de aller fleste 

strømkunder, noe som muliggjør en mye hyppigere rapportering av forbruk enn hva som 

tradisjonelt har vært tilfelle. 

 Marked er systemer og strukturer som understøtter kjøp og salg av elektrisk kraft. En sentral 

komponent her er den felles nordiske kraftbørsen Nord Pool. En annen sentral komponent under 

oppbygging er Elhub, som samler inn data fra automatiske strømmålere i hele landet og gjør 

denne informasjonen tilgjengelig for relevante aktører. 

 Beredskapsorganisasjon omfatter ressurser hos kraftselskaper og andre som mobiliseres ved 

avvik fra normal drift. Dette vil både være interne ressurser hos kraftselskapene, og eksterne 

ressurser som nødetater og kommunale beredskapsorganisasjoner. 

                                                      
1 Beredskapsforskriften §4-7 
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 Tredjepartstjenester er tjenester utviklet for å styre, redusere eller kontrollere strømforbruk. 

Slike tjenester kan for eksempel være integrert med såkalte smarthusløsninger.  

I tillegg til disse fem komponentene spiller nettselskapenes driftskontrollsentraler en viktig rolle i 

kraftsystemet. Fra driftskontrollsentralen overvåkes tilstanden på strømnettet i det aktuelle 

selskapets område. Driftskontrollsentralen leder også alt planlagt og ikke-planlagt arbeid i nettet, 

og er derfor avhengig av kommunikasjon med montører i felt. 

 

Figur 1. Komponenter i det norske kraftsystemet. 
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2 Kommunikasjonssystemer i kraftsektoren i dag 

Kraftforsyningen i Norge er et distribuert system, og har et stort behov for kommunikasjon mellom 

ulike geografiske lokasjoner og mellom ulike funksjoner i systemet. I dette kapittelet ser vi på 

kommunikasjonsbehovet og hvilke nettverk og teknologier som benyttes for denne kommunikasjonen 

i dag. Diskusjonen er strukturert etter de ulike komponentene i kraftsystemet presentert i kapittel 0. 

2.1 Kommunikasjon i produksjon og distribusjon 

Systemet for produksjon og distribusjon av kraft består av en rekke større og mindre anlegg som 

vannkraftverk, transformatorer, strømkabler og annen infrastruktur. Produksjon og distribusjon 

kontrolleres i stor grad ved hjelp av et driftskontrollsystem, såkalte SCADA-systemer (Supervisory 

Control And Data Aquisition). Dette er prosesskontrollsystemer som gir mulighet til å overvåke og styre 

såkalte Remote Terminal Units (RTU) fra en sentral kontrollenhet. Slike RTU-er brukes særlig til 

bryterstyring for å slå av og på strømkretser. Driftskontrollsystemet er et distribuert system, og er helt 

avhengig av kommunikasjon for å fungere. 

Beredskapsforskriften deler anlegg i kraftsystemet inn i ulike klasser basert på antatt kritikalitet. 

Klassifiseringen går fra klasse 1 (minst kritisk) til klasse 3 (mest kritisk). I tillegg til disse finnes det en 

rekke komponenter som ikke er klassifiserte. Driftskontrollsystemet og samband som brukes for å 

realisere dette klassifiseres i samme klasse som anlegget det kontrollerer. Beredskapsforskriften setter 

ulike krav til samband for ulike klasser. Klasse 1-anlegg kan i prinsippet benytte offentlig ekom, men 

forskriftens Vedlegg 1 stiller krav om nødstrøm med ett døgns driftstid ved bortfall av strøm. Dette kan 

ofte være vanskelig å realisere i offentlige nett. For klasse 2 og klasse 3-anlegg er det krav om nødstrøm 

med to døgns driftstid. I tillegg er det krav om dublerte samband, og at kommunikasjonen skal fungere 

uavhengig av driftsstans i offentlige nett.  

Kravene i beredskapsforskriften gjør at det er lite bruk av offentlig ekom i produksjons- og 

distribusjonsdelen av kraftsystemet. Kraftselskaper har i stedet i stor grad bygd egne fiber- og 

radiolinjenett samt smalbånds radio (VHF) for å betjene sine driftskontrollsystemer. Disse nettene er i 

stor grad bygget på egen infrastruktur som er helt uavhengige av offentlige nett. I en del tilfeller vil det 

likevel være slik at fibernett brukt i driftskontrollsystemer deler noe fysisk infrastruktur, som kabler og 

føringsveier, med nett som benyttes til å produsere offentlige ekomtjenester. Dette betyr ikke at svikt i 

offentlig ekom vil gi svikt i driftskontrollsystemet, men det kan være slik at den samme fysiske feilen 

(som et kabelbrudd) samtidig kan ramme et offentlig nett og driftskontrollsystemet.  

Vi er kjent med at offentlig ekom i en del tilfeller benyttes til overvåkning og kontroll av klasse 1-

anlegg der det vurderes som uforholdsmessig dyrt å etablere eget samband. I en del tilfeller benyttes 

også offentlig ekom, oftest mobilnett, for å overvåke og oppdatere radiokomponenter eller RTU-er 

(såkalt out-of-band management). Slike operasjoner er ofte vanskelige å utføre over dedikerte 

radioløsninger på grunn av manglende datakapasitet. 
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Det finnes også et økende antall småkraftverk i Norge, det vil si anlegg med en produksjonskapasitet 

på under 10 megawatt. Slike anlegg sto i 2017 for om lag 8 % av den totale produksjonen i det norske 

vannkraftsystemet [8]. Småkraftverk er ikke klassifisert i beredskapsforskriften, og trolig benyttes 

offentlige ekom-nett til drift og overvåkning av det store flertallet av slike kraftverk.  

I tillegg til kommunikasjonen som er direkte relevant for produksjon og distribusjon av kraft, benyttes 

offentlig ekom i et økende antall administrative støttesystemer. Dette kan være funksjoner for 

kontorstøtte, regnskap, kunderettede systemer, IT drift og så videre. Etter hvert som et økende antall 

slike systemer kjøpes som en tjeneste fra en tredjepart og ikke produseres internt i egen organisasjon, 

vil avhengigheten av kommunikasjon øke. Stadig flere slike tjenester blir i dag skybaserte, og 

produseres i store datasentre innenlands eller i utlandet. Tilgang til tjenestene vil være helt avhengig av 

offentlig ekom.  

2.2 Kommunikasjon til smarte strømmålere 

Smarte strømmålere (AMS) er i ferd med å bli installert hos samtlige forbrukere. AMS gjør det mulig 

å lese av strømforbruket langt hyppigere enn tidligere. På sikt er målet at forbruket skal registreres hvert 

kvarter. En slik hyppig avlesning muliggjør igjen prisplaner som gir forbruker insentiver til et jevnere 

strømforbruk gjennom døgnet. På den måten kan AMS være med på å ta bort kostbare topper i 

strømforbruket, og dermed utsette nødvendige oppgraderinger av strømnettet. 

Det finnes flere løsninger for kommunikasjon mellom smarte strømmålere og sentrale registre. Mange 

nettselskaper har valgt en løsning der strømmålere sender data over et såkalt mesh-nettverk til et lokalt 

aggregeringspunkt. Slike mesh-nettverk opererer i ulisensierte frekvensbånd, og er ikke en del av 

offentlige ekom-nett. Samband videre fra det lokale aggregeringspunktet til det sentrale systemet er 

imidlertid ofte realisert over offentlige (mobil)nett. 

AMS er i prinsippet satt opp med toveis kommunikasjon. I tillegg til å lese av forbruksverdier, er det 

mulig å slå av eller strupe strømforbruket hos forbrukere gjennom å sende kommandoer til 

strømmåleren. Bransjefolk vi har vært i kontakt med forventer imidlertid ikke at AMS i vesentlig grad 

vil tas i bruk som verktøy for å direkte regulere strømforbruket. Slik regulering vil i stedet skje gjennom 

tredjepartstjenester (ofte gjennom såkalte smarthusløsninger). Også slike tjenester vil benytte offentlig 

ekom, som diskutert under. 

2.3 Kommunikasjon i strømmarkedet 

Strøm handles i stor grad gjennom den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Her omsettes kraft i 

elspotmarkedet. Informasjon om etterspørselen fra dette markedet brukes til å planlegge produksjon for 

å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig kraft tilgjengelig i systemet. Kjøps- og salgsposisjoner på 

kraftbørsen benyttes til å planlegge kraftproduksjon og sikre tilstrekkelig overføringskapasitet mellom 

de ulike spotområdene i Norden.  Kommunikasjon mellom aktørene i markedet foregår i stor grad over 

offentlige ekom-nett. 
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2.4 Kommunikasjon i beredskapssituasjoner 

Kraftselskaper er avhengige av gode kommunikasjonsløsninger i en beredskapssituasjon. En 

beredskapssituasjon vil typisk være en situasjon der naturkrefter, ulykker eller ondsinnede angrep har 

satt deler av kraftforsyningen ut av spill, og ressurser må mobiliseres for å gjenopprette normal drift. 

All feilretting og omkobling i et kraftnett styres fra en driftssentral. Uten kommunikasjon mellom 

nettsentralen og utførende personell, kan det ikke gjøres koblinger i nettet 

Alle enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) er derfor pålagt å ha et 

beredskapssamband for å gjenopprette normal drift i en beredskapssituasjon. Typisk vil dette være 

talekommunikasjon mellom montører og driftssentral, men kraftselskapene melder også om et økende 

behov for datakommunikasjon til for eksempel inspeksjon av kraftlinjer eller utilgjengelige områder 

med droner. Beredskapssambandet er en kritisk komponent når det gjelder å sikre kraftforsyningen, og 

har derfor høye krav til robusthet. Særlig er det viktig at beredskapssambandet er operativt ved lengre 

bortfall av strøm. Beredskapssambandet benyttes som regel også som driftsradio for daglig drift av 

strømnettet, og da særlig til kommunikasjon mellom montører og driftsleder.  

Beredskapsforskriften stiller en rekke krav til funksjonalitet, robusthet og organisering av 

beredskapssamband. Blant annet stilles det krav om at sambandet skal kunne fungere uavhengig av 

funksjonssvikt i offentlige nett, og at det skal ha to døgns nødstrøm.  

Ulike kraftselskaper benytter ulike løsninger for driftsradio og beredskapssamband. De fleste 

kraftselskaper har i dag etablert egne radionett for å oppfylle forskriftens krav om uavhengighet og 

nødstrøm. Mens enkelte selskaper primært benytter eget radionett til all talekommunikasjon mellom 

montører og driftssentral, er det andre som benytter offentlige mobilnett i den daglige driften. For disse 

vil et eget nett være et rent beredskapsnett. 

Andre selskaper realiserer sitt beredskapsnett gjennom Nødnett. Nødnett er et landsdekkende radionett 

bygget på TETRA-standarden som benyttes for å levere taletjenester primært til blålysetatene. Dette 

nettet har sine egne basestasjoner, men er delvis avhengig av offentlige ekom-nett for å knytte 

basestasjonene sammen med den sentrale delen av nettet.  

I en beredskapssituasjon vil kraftselskaper ha behov for å tilkalle og kommunisere med både interne og 

eksterne ressurser. Dette kan være egne montører og spesialister som må hentes inn for å bistå med 

feilretting, og det kan være eksterne organisasjoner som blålysetater eller kommunenes 

beredskapsorganisasjon. Det kan også være behov for å kommunisere med publikum. Offentlig ekom 

vil ofte spille en betydelig rolle i kommunikasjon med disse gruppene. 

2.5 Kommunikasjon for tredjepartstjenester 

Utviklingen i kraftsystemet gir grobunn for et økende antall tredjepartstjenester. Særlig vil vi trekke 

fram to områder hvor vi ser fremveksten av slike tjenester. 

Det første er knyttet til såkalte mikrogrids, som er små uavhengige kraftprodusenter, ofte i tilknytning 

til private forbrukere. På grunn av lav produksjonskapasitet er disse kraftprodusentene ikke underlagt 
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kravene i beredskapsforskriften. Drift og overvåkning av småskala kraftproduksjon er ofte satt ut til en 

tjenesteleverandør. All kommunikasjon for å styre slike nett går i dag over offentlige ekom-nett. 

Det andre området er knyttet til såkalte "smarte hus" og strømsparingsløsninger knyttet til disse. Her 

finnes det en rekke produkter som sikter på å redusere strømforbruket eller å handle strøm på tider av 

døgnet med lavere priser. All kommunikasjon mellom slike systemer og eksterne datakilder som 

strømpriser går over offentlige nett. 

2.6 Oppsummering - bruk av offentlig ekom i kraftbransjen 

Figur 2 viser en høynivå oversikt over de viktigste kommunikasjonsstrømmene i kraftbransjen. Grønne 

piler viser kommunikasjon i lukkede nett, mens røde piler indikerer bruk av offentlig ekom. De viktigste 

områdene for bruk av offentlig ekom er: 

 Administrative støttefunksjoner hos kraftselskaper, inkludert interne og eksterne skytjenester 

 Overvåkning og styring av enkelte uklassifiserte og klasse 1-anlegg i produksjons- og 

distribusjonsleddet 

 Overvåkning og styring av småkraftverk 

 Kommunikasjon med smarte strømmålere (AMS) 

 Kommunikasjon i strømmarkedet, inkludert kraftbørsen Nord Pool og den planlagte 

informasjonstjenesten Elhub 

 En del kommunikasjon i en beredskapssituasjon, inkludert innkalling av personell og 

kommunikasjon med kunder og eksterne beredskapsaktører 

 Kommunikasjon for tredjepartstjenester knyttet til strømstyring hos forbrukere 



8 

 

 

Figur 2. Bruk av offentlige og lukkede kommunikasjonsnett i kraftsektoren. 
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3 Kraftbransjens avhengighet av offentlig ekom framover 

Vi har etablert at kraftbransjen i dag bruker offentlige ekom-nett i mange deler av sin verdikjede. I årene 

framover er det grunn til å tro at bruken av slike nett vil øke, og dette kapittelet drøfter viktige drivere 

for en slik utvikling. 

3.1 Utjevning av forbrukstopper og mer distribuert produksjon 

Den første og etter vårt skjønn viktigste driveren er muligheten til å redusere investeringer ved å jevne 

ut strømforbruk og redusere topper i strømforbruket. Alle nett - uansett om de frakter post, IP-pakker, 

energi eller annet - dimensjoneres for å møte behovet på det tidspunkt som behovet er størst. En 

sorteringssentral for post bør bygges slik at den kan takle all post og pakker som sendes de siste ukene 

før jul. Et bredbåndsnett bør være kraftig nok til å sikre at alle som ønsker det får oppleve VM-finalen 

i fotball i HD-kvalitet. Dette gjelder kraftnett i enda større grad enn andre nett: En situasjon hvor et 

kraftnett ikke klarer å levere nok energi kan få store konsekvenser.  

 

Figur 3. Investeringer i norsk kraftforsyning, millioner kroner. Kilde: SSB 

Figur 3 viser at investeringene i norsk kraftsektor har steget kraftig i de senere årene, og var over 30 

milliarder kroner i 2017. Verdien av å kunne utsette investeringer er svært høy. Dersom vi regner at 

investeringsnivået i 2018 blir like stort som i 2017, og dersom det er mulig å utsette 20 % av forventede 

investeringer i fem år vil dette ha en verdi på nesten 8 milliarder kroner før skatt med et avkastningskrav 

på 6 %. Aktørene innen kraftforsyning har derfor en sterk finansiell interesse av å utsette investeringer, 

og en effektiv måte å gjøre dette på er gjennom utjevning av forbrukstopper.  
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Derfor finnes det en stor satsing på teknologier og tjenester som kan hjelpe til med å utjevne 

forbrukstopper. Felles for nesten alle er at de gir strømkunder insentiver til å redusere sitt forbruk eller 

selge strøm tilbake til nettoperatør i gitte perioder. For nesten alle disse er bruk av offentlige ekom-

tjenester nødvendig for at systemene skal fungere. 

Et godt eksempel på dette er det norske selskapet Tibber som garanterer 20% lavere pris på strøm til 

lading av elbiler ved bruk av en ladeboks som er koblet til Internett og som lader bilen når prisene er 

lavest. Det er naturlig å forvente at tilsvarende tjenester vil dukke opp for varmtvannsberedere, 

varmekabler og andre energikrevende objekter.  

Sammen med noen store kunder har Statnett nettopp gjennomført et pilotprosjekt for såkalt Fast 

Frequency Reserve hvor storkunder responderer med å redusere forbruket i løpet av to sekunder dersom 

frekvensen synker til et gitt nivå. Det gjør at eventuelle feil er enklere å balansere og vil få mindre 

konsekvenser. Pilotprosjektet ble gjennomført med bruk av Statnett sitt eget private 

kommunikasjonsnett. 

I årene framover vil strøm trolig produseres på flere steder og ofte av private husstander. Da vil man få 

et stort antall "kraftverksjefer" som skal ta beslutninger om når man skal produsere og når man skal 

selge strøm tilbake til nettselskap. For å maksimere egen inntekt, noe som ofte vil bety å selge strøm i 

perioder med høy etterspørsel, og dermed bidra til å balansere kraftmarkedet, vil kraftselger trenge 

oppdatert informasjon om strømpriser med jevne mellomrom. I slike tilfeller er det vanskelig å se for 

seg alternativer til offentlig ekom for å frakte informasjon mellom strømselger og strømkjøper.  

3.2 Digitalisering av kraftbransjens egen drift  

Den neste driveren er den generelle trenden mot digitalisering og større bruk av skybaserte tjenester 

blant norske virksomheter generelt og kraftsektoren spesielt. Norge preges av mange og små bedrifter. 

Det finnes rundt 200 000 bedrifter med ansatte i Norge. Blant disse har rundt 192 000 mindre enn 50 

ansatte, og nær samtlige har behov for IT-tjenester av ulike slag. Situasjonen er på mange måter nokså 

lik i kraftsektoren: Det finnes noen store operatører som Hafslund, BKK og Statnett, men brorparten av 

Norges 148 nettselskaper er små og mellomstore bedrifter. Skybaserte tjenester kan drive gevinster for 

alle selskaper, men er særlig viktig for mindre bedrifter. 

I Norge har bedrifter hatt tusenvis av små datarom med servermaskiner som sørger for ulike IT-

tjenester. I de senere årene har en rekke bedrifter gått over til skybaserte tjenester som Office 365 og 

sentralisert regnskapsføring. Årsaken er i stor grad et ønske om lavere kostnader. 

Bruk av skybaserte tjenester krever per definisjon en bredbåndsforbindelse, og nær sagt alle norske 

bredbåndsforbindelser leveres over offentlige ekom-nett. På basis av dette er det all grunn til å tro at 

offentlige ekom-nett vil spille en viktigere rolle i kraftselskapenes virksomhet enn før. 

Nettselskapene har også spesifikke behov som peker mot større avhengighet av ekom-nett. Vi kjenner 

ikke til noe nettselskap som ikke jobber med smart grid prosjekter. Slike prosjekter dreier seg oftest om 

å automatisere eller fjernstyre drift og overvåkning og sikre seg sanntidsinformasjon om tilstanden i 

nettet. Bruk av kommunikasjonsnett er nødvendig for at slike systemer skal fungere, og offentlige 
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ekom-nett vil trolig brukes så langt NVE tillater det i årene framover. Eller som en smart grid-ekspert 

fortalte oss: "Alle Klasse 1-boksene vi bruker kommer jo med en integrert 4G-ruter - da er det jo 

fristende å sette inn et SIM-kort og få'n på lufta med en gang". 

I tillegg vil utviklingen mot mer avanserte systemer føre til et større behov for å gi eksterne eksperter 

tilgang til driftssentral og systemer som denne drifter. Kostnadene for slik tilgang er oftest betydelig 

lavere dersom en tredjepart kan få tilgang over internett i stedet for å møte opp fysisk på sentralen. 

3.3 Nye nett for beredskap og driftsradio 

Dagens løsninger for driftsradio er i hovedsak etablert for å ivareta rollen som beredskapssamband. Et 

dedikert radionett under energiselskapenes kontroll gjør det mulig å bygge inn den dekningen og den 

reservestrømkapasiteten som behøves. Det er imidlertid også flere utfordringer med dagens 

tilgjengelige løsninger:  

 Manglende datakapasitet. Et stadig økende antall tjenester krever tilgang til høykapasitets 

mobilbredbånd. For energisektoren kan aktuelle eksempler på datakrevende tjenester være 

videoinspeksjon av ødelagte strømlinjer eller annen infrastruktur, tilgang til støttesystemer, 

internettilgang og så videre. 

 Manglende funksjonalitet. DMR og TETRA er teknologier som er skreddersydd for å tilby en 

enkelt tjeneste, nemlig gruppebasert talekommunikasjon. Dette er en viktig tjeneste, men ikke den 

eneste relevante tjenesten i et radionett for energisektoren. Tjenester som overvåkning og styring 

av komponenter, tilgang til støttesystemer og så videre er vanskelige å realisere i slike nett. 

 Krav til kompetanse og driftsorganisasjon. Drift og vedlikehold av et eget radionett krever at 

energiselskapene innehar egen kompetanse og driftsorganisasjon som kan utvikle og vedlikeholde 

driftsradioløsningen. De aktuelle teknologiene er ikke særlig utbredte, og det kan derfor være 

utfordrende å finne personell med riktig kompetanse.  

 Kostnader. Å etablere og drifte en driftsradioløsning som oppfyller kravene til robusthet og 

reservestrøm er kostbart. Kostnadene kunne trolig vært redusert dersom flere brukere fra andre 

organisasjoner også kunne benyttet det samme nettet. 

Det finnes flere måter å løse disse utfordringene på. En mulighet, som Analysis Mason vurderte på 

oppdrag fra NVE i 2017, er bruk av kommersielle mobilnett [10]. I rapporten pekte vi på LTE som den 

best egnede teknologien for å bøte på manglene ved tradisjonelle radiosystemer, men at det vil kreve 

en styrking av LTE-nettene for å oppfylle beredskapsforskriftens krav. Regjeringen har bestemt at det 

nye nødnettet skal baseres på et eller flere kommersielle LTE-nett. Denne beslutningen gjør det enda 

mere aktuelt for kraftsektoren å vurdere om kommersielle LTE-nett kan erstatte dagens nett for 

beredskap og driftsradio. 
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3.4 Oppsummering 

Tabellen under viser vår vurdering av dagens og framtidens bruk av ekom for de ulike funksjonene i 

kraftsystemet som ble definert i kapittel 0. 

 

Figur 4. Dagens og framtidig bruk av offentlige ekom-nett i dag og framover. 
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4 Diskusjon 

Denne kartleggingen har vist at offentlig ekom spiller en vesentlig rolle i kraftforsyningen som helhet, 

og at betydningen av offentlig ekom trolig kommer til å øke i tiden framover. Dette betyr ikke 

nødvendigvis at bortfall av offentlig ekom vil få kritiske følger for evnen til å produsere og distribuere 

elektrisk kraft. Offentlig ekom benyttes i dag primært i støttefunksjoner som markedsplasser, 

kundekontakt, administrasjon og tredjepartstjenester, samt til overvåkning og styring av mindre anlegg. 

Offentlig ekom benyttes også som et supplement til egne beredskapsnett i en beredskapssituasjon, 

særlig for samhandling med etater utenfor kraftsektoren. Det er utenfor denne rapportens mandat å 

vurdere konsekvenser ved bortfall av offentlig ekom. 

Moderne IT-tjenester og kommunikasjonsløsninger består av komplekse verdikjeder, og det er ofte 

mange teknologier og aktører involvert i tjenesteproduksjonen. Programvare består ofte av en lokal 

komponent som kjører lokalt hos en bruker og en distribuert komponent som kan være spredt over flere 

datasentre i ulike land. Ofte vil funksjonaliteten til slik programvare reduseres ved bortfall av 

kommunikasjon. 

Kompleksitet i verdikjeder gjelder i noen grad også i nettverk, og skillet mellom offentlig ekom og 

private nett vil noen ganger være uklart. Nødnett er et eksempel på et nett som ligger i grenseland 

mellom offentlig og privat. I utgangspunktet er dette et lukket nett som bare kan benyttes av autoriserte 

brukere. Det er bygget med egne basestasjoner og eget kjernenett, men er avhengig av sambandslinjer 

produsert i offentlige nett. Flere andre private nett vil også dele fysiske komponenter med andre 

(offentlige eller private) nett. Det er en trend at nettverk i økende grad bygges opp av virtualiserte og 

programvarestyrte elementer. Dette innebærer at fysiske komponenter kan deles av flere logiske nett. 

Denne utviklingen er blant annet en sentral del av kommende 5G-mobilteknologi, og vil føre til at skillet 

mellom offentlige og private nett blir ytterligere utvisket. Det er derfor uklart om skillet mellom private 

og offentlige nett vil være et meningsfylt skille i framtidens regulering av kraftbransjen. 
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