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INNLEDNING
Norges vassdrags- og energiverkhar etter orkanenpå Mørekysteni
møter med la-aftselskapdrøftethva som kan gjøres for å bedre
fredsberedskapeninnen kraftforsyningen,først og fremst for å
kunne redusere skadevirkningeneetter større ulykker.
Med utgangspunkti drøftingenehar NVE i etterfølgende notatgitt
kommentarerog tilrådingersom vil kunnevære av interesse/nytte
også for øvrige kraftselskapertilsluttetKraftforsyningens
beredskapsorganisasjon.
Tilrådingenevil senere kunne dannegrunnlagfor pålegg om
konkretetiltak fra NVEs side.
I tillegg til NVEs notater vedlagt rapporterfra enkelte
kraftselskap.
Norges vassdrags- og energiverk
Februar1992
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KRAFTFORSYNINGENSFREDSBEREDSKAP.
KOMMENTAREROG TILRÅDINGERETTER
ORKANEN PÅ MØREKYSTEN,NYTTÅRSHELGEN1991/92
Basert på opplysningerinnhentetunder beredskapsmøteri Møre og Romsdal
og Rogaland.

PRIOR1TERINGAV UTBEDRINGSARBEIDER
Ved de enkelte kraftselskaperi Møre og Romsdalble hovedtilførselentil
forsyningsområdetgitt første prioritet. Det ble benyttetegne mannskaperog
helikoptertil befaring, materielltransportog mastereis.
Ved NEAS ble entreprenører- bl a Linjebygg og installasjonsfirmaerbenyttet i stor utstrekningtil utbedringav hoved- og fordelingsnett.
NEAS hadde ikke utarbeidetfortegnelse over prioriterteforbrukeresom
grunnlagfor fordeling av disponibelkraft.
Innen et fylke eller kommunemå det være forberedtoppgaverover livsviktige brukere/virksomhetersom bør få prioriteti en knapphetssituasjon.
Likeledes må det i samrådmed fylkesmannenog de kommunale
beredskapsmyndighetervære utarbeidetoversikterover virksomhetersom det
kan være aktueltå utkoble.
REPARASJONSBEREDSKAP
Personell
Det var ikke mangel på personell for utbedringav skadenepå linjenettet.
1. nyttårsdagvar det imidlertidp g a værforholdeneikke tilrådelig å sende
folk ut på linjearbeide. Lokale mannskapersammen med personell fra
entreprenørerble satt inn i arbeidetså fort det var sikkerhetsmessig
forsvarlig.
Uværet gjorde det umulig å gjennomføreen tilfredsstillenderekognosering
før 3. nyttårsdag.Dette førte til at man ikke kunne gjøre seg full nytte av
linjemannskapenetidligere.
Værforholdenegjorde det heller ikke mulig å nytte helikoptereller snøscooter effektivt.
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Ved NEAS ble det satt inn 125 mannskaperfra egen bedrift og 125 utenfra.
Flere kraftselskapertilbød hjelpepersonell,uten at man benyttet seg av det
i nevneverdig grad.
Heimevernsmannskaperog sivilforsvarsmannskapergjorde flere steder
god innsats på forskjellige områder, også i forbindelsemed linjearbeider.
Heimevernet og Sivilforsvaretga i ettertiduttrykkfor at de rår over ressurser som med fordel kunne ha vært satt inn i arbeidet.
Kraftselskapenebør i samrådmed den lokale ledelse innen disse etater
innarbeidedette i sine beredskapsplaner.
I forbindelse med personellberedskapskal nevnes at Tafiord kraftselskaphar
en egen avtale bl a med linjemannskaperom innkallingpå kort varsel
under unormalesituasjoner.
Re erv m eriell
De ekstreme vindstyrkersom ble målt under orkanen- 53 m/s på Smøla kan ikke være dimensjonerendefor bygging av kraftlinjerpå landsbasis.
For første gang i norsk kraftforsyningshistorie blåste en 300 kV stålmast
over ende.
Det må vurderes om normerog standarderfor masterog ledningeri de mest
værhårdedeler av landet er gode nok. I størreutstrekaingenn hittil må
kreftene fra vær og vind tas med i betraktningnår nye ledningstraceer
fastlegges.
Kraftselskapeneslager av reservematerieller i hovedsakbasert på fredsforbruket i en normalsituasjon.For å oppnåbedre dekning med tanke på
krisesituasjonerog beredskaper det etablerten ordningfor anskaffelse av
vitalt reservemateriell,hvor den ene halvpartav investeringskostnadeneblir
dekket over statsbudsjettet,og den andrehalvdel av ett kraftselskapeller
grupperav kraftselskaper.
Til nå er det anskaffetmateriell for totalt ca kr 100 mill. Anskaffelsene
omfattertransformatorer,transformatorolje,sjøkabel, mastemateriell,
spesialline for fiordspennog sambandsmateriell,lagret over hele landet.
Materiellet er beregnet til bruk ved krisesituasjoneri fred og ved beredskap/krig.
Fra et beredskapsmessigsynspunkthar vårt samfunnblitt for avhengig av en
stabil strømforsyning.Det burde ikke bygges boliger, institusjonereller
næringsbygg med bare en fyringsmulighet.Mange boliger er bygget uten
piper. I boliger bør det være vedovn eller parafinbrenner.I større bygg med
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vannbårnesystemer er det oftest elektrokjelog oljekjel. Men de elektriske
oljepumpenemå ha reserve.
Når det gjelder nødstrømsaggregaterer situasjonensvært dårlig på landsbasis. Bare få kraftselskaperhar foreløpig anskaffetslike aggregatermed tanke
på krisesituasjoner.NVE har funnetdet nødvendig å stimuleretil slike
anskaffelserved å tilby en viss stønad, noe flere selskaperhar benyttetseg
av.
Nødstrømsaggregaterantas å ville utgjøre en hoveddel ved anskaffelseav
nytt reservematerielli årene fremover.
NEAS mottok en stort antallnødstrømsaggregaterbåde fra Forsvaret,
Sivilforsvaretog andrekraftselskaper.Mange kom ikke til bruk av tekniske
eller administrativeårsaker. Organisert,utstraktbruk av nødstrømsaggregater
i en krisesituasjoner ikke godt nok forberedt.
Det bør forberedestilkopling av aggregaterbåde til fordelingsnettog innen
enkelte bygg med prekærtbehov. I byer og tettstederved kysten må planlegges bruk av skipsaggregaterfor nødstrømsleveranse.
Med hjemmel i Energiloven kan NVE gi kraftforsyningensforskjellige ledd
pålegg om å anskaffe og lagre reservemateriellsom er vitalt for å kunne
kompenserefor ødeleggelser og skader. NVE har på bakgrunnav denne
hjemmel under vurderinghvordanpåleggsrettenskal nyttes i tiden fremover.

LEDELSEOG ADMINISTRASJON
(KRISEHÅNDTERING)
I kraftforsyningensom i annen næringsvirksomhethar man liten erfaringi å
håndterestore ulykker eller krisesituasjoner.Mindreuhell og skaderi
forbindelse med den daglige drift utbedresrasktog rutinemessigav vaktmannskaperuten at toppledelsenblir koplet inn. Kraftforsyningenhar derfor
tradisjonelthatt ord på seg - og har også betraktetseg selv - for å være
effektive når det gjelder å gjenopprettestrømforsyningenetter skader som
har ført til strømavbrudd.
Nordmørekatastrofenga et annet inntrykk.Omfattendeskaderpå tilførselsog fordelingsnettførte til at at 30-40 000 menneskervar uten elektriskkraft i
opptil 5 døgn, med de konsekvenserdette har for et samfunnsom har gjort
seg fullstendig avhengig av elektrisitet.
Det bør innen hvert selskap være organisertet stabselementsom på kort
varsel kan etablere seg og lede arbeidetunder større ulykker/katastrofer.
Stabselementetbør bestå av ledere og nøkkelpersonelli et antall som står i
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forhold til selskapets størrelse.
Det må forberedesvaktordninger.
Kraftselskapeneble kritisertfor manglendeevne til å gi rask og korrekt
informasjontil publikumom når strømmenkunne ventes tilbake, og om hva
som kunne gjøres for å reduserevirkningeneav strømbruddet.
For å tilfredsstille de strenge krav til kontinuerligog saklig informasjonsom
kreves i dag, bør det i staben inngå et fast informasjonsmedarbeider.
Vedkommendebør nødvendigvis ikke være en heldags informasjonskonsulent
e.l. - men en person som har godt kjennskapbåde til de forskjellige
informasjonsmetoderog kraftselskapetsorganisasjonog drift.
NVE vil med utgangspunkti rapporterog annet materialefra ulykker/skader
i kraftforsyningenutarbeideog giennomførekurs i krisehåndteringfor ledere
og nøkkelpersonell.
SAMARBEID MED ANDRE ETATER
Ved større kriser i fred vil den lokale redningssentral(LRS) bli bemannet.
Arbeidet vil bli ledet av politimesteren,og sentralenvil være bemannetmed
representanterfor relevante etater/institusjoner.
Det kommunaleberedskapsrådkan også bli sammenkalt.
Av de spesielle problemerLRS sto overfor i dette tilfelle skal nevnes:
Løfter om strøm som ikke holdt stikk
Mangel på kontinuerligoversikt over kraftsituasjonen
Televerkets sentralerstrømløse
Internoverbelastningpå telelinjer
Eldre og syke uten oppvarmingog varm mat
Utrygghet og usikkerheti befolkaingen
Fare for plyndringi mørklagteområder
Dårlig kommunikasjonmed samarbeidspartnere
Nødstrømsaggregatertil viktige samfunnsfunksjoner
Drivstoff til aggregatene
Drivende skip og vrakgods
Utilstrekkeligressursoversikt
Rolleavklaringmed kommunene
Det er helt nødvendig at kraftforsyningenhar et nært samarbeidmed LRS,
både med tanke på god kontakttil publikumog for å kunne dra optimal nytte
av de ressurserLRS råderover.
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Lederne for kraftforsyningeni de berørte områderskal være LRS-lederens
faglige rådgiver i alle spørsmålvedrørendekraftsituasjonen.
Forsvaret, Heimevernetog Sivilforsvaretrår over ressurser- personell og
materiell - som bør bli registrerti beredskapsplanene.
Fylkesmannensberedskapsavdelingog kraftforsyningensfylkesrepresentant/regionsjefmå holdes kontinuerligorientert.
Det må også holdes god kontaktmed NVE, som på sin side vil holde
departementetunderrettet.
SAMBAND
Kraftselskapenefikk store problemermed sitt sambandsnettkort tid etter at
orkanensatte inn.
Sambandetbrøt fullstendig sammen i enkelte områder,noe som
gjorde det vanskelig eller umulig å styre/kontrollereproduksjonog drift og
å gjennomførekoordinerteutbedringsarbeider.
Det oppsto også store og langvarigefeil på Televerkets samband,bl a som
følge av strømbruddog ødelagte antennesystemer.
For å sikre drift og gjøre det mulig å lede og koordinerevirksomhetenunder
unormale situasjoner,må kraftselskapenebygge ut egne ekslusive sambandsnett som i hovedsak bør være radiobasert.
Driftssambandbør bygges opp med to uavhengige sambandsveier.
Det må monteres reserveutstyr(f eks sendere) hvor det er nødvendig.
SAMARBEID MELLOM KRAFTSELSKAPER
Flere kraftselskaperutenfor de orkanrammedeområdertilbød sin hjelp, både
i form av personell og materiell. Tilbudeneble lite benyttet, kanskjesom en
følge av at man ikke disponerteet godt nok administrativtapparatfor
innsettingav hjelpen på en hensiktsmessigog rasjonellmåte.
Det må i denne forbindelse vurderes om ikke kraftforsyningensberedskapsorganisasjonsregionale ledd bør bli trukketinn for ledelse og koordinering
av hjelpearbeidet.Dette vil eventuelt medføre at regionsjeferog
fylkesrepresentantervil kunne få ansvarfor planlegging, koordineringog
ledelse av kraftforsyningensinnsats i forbindelse med fredsulykker.
NVE har tatt forholdet opp med OED i et forslag vedrørendeutvidelse av
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Energilovens kapittel 6.
BEREDSKAPSPLANER/KATASTROFEPLANER
På grunn av den relativtnydannedeorganisasjonhadde ikke NEAS avsluttet
arbeidetmed utarbeidelseav beredskapsplanfor hele forsyningsområdet.
Dette ble påpekt av NVE under en beredskapskonferanseved NEAS sommeren 91. NEAS sto hva denne del av beredskapenangårnærmestpå bar
bakke når ulykken inntraff.
Formålet med en beredskapsplaner først og fremst:
Å minske behovet for improvisasjon
Å sikre maksimalutnyttelseav egne og andresressurser
Å sikre en god og utholdendekrisestab(stamina)
Hittil har kraftselskapenesberedskapsplanerhovedsakligvært bygget opp
med tankepå krigsberedskap.Etter de nye retningslinjerskal en
beredskapsplandekke både fredsulykkerog krigsberedskap.
Med enkelte endringerog tillegg kan en beredskapsplanutarbeidetfor
krigsberedskapb1iet meget anvendeligplanverktil brukunder
fredtidsulykker.Viktige punker som skal inngå i beredskapsplanener
beskrevet i Beredskapshåndbokfor kraftforsyningen,
del 9.
For fredstidsulykkerer det viktig å få med:
Beskrivelse av de oppgaver (scenarier)som vil kunne oppstå og som
må kunne bli effektivt løst i en krisesituasjon,herunderbemanningav
kraftforsyningsanlegg,prioriteringav forbrukere,planer for strømrasjoneringog utkoplingav abonnenter,kontaktmed media, informasjon til brukerm.v.
Etablering, organiseringog ledelse av egen stab
Personellressursertil rådighet,varsling av personell
Oversikt over anlegg med koplingsskjemaerm.v.,
Oversikt over samarbeidendeledd/etater
Fortegnelse over reparasjonsmateriell
Sambandsplaner
Beredskapsplaneneutarbeidesi samrådmed de etatersom vil bli trukketinn
i arbeidetetter en ulykke.
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NVE vil senere gi mer detaljerteretningslinjerfor utarbeidelseav
beredskapsplanerfor fredsulykker.

MULIGHETERFOR Å BEDRE BEREDSKAPEN
Energilovenskapittel6 beredskaper overfor OED foreslått
utvidet til å omfatteberedskapogså mot naturgitteulykker.
Dette vil gi NVE fullmakttil å pålegge kraftforsyningentiltak
som kan gjøre denne del av beredskapenbedre, ved bl a å
bringe
beredskapsorganisasjonen(KBO)inn i arbeidetetter en større
ulykke.
Reparasjonsberedskapenmå forbedres. Dette kan skje bl a
ved anskaffelse av vitale reservedelskomponenterlagret på
sentrale steder.
Det må bli lagt til rette for bruk av nødstrømsaggregater,og
kraftselskaperbør vurdereå gå til anskaffelseav aggregater
med egnet kapasitet. Det må også planlegges bruk av andre
alternativestrømkilder,f eks sidpsaggregater.
Det enkelte kraftselskapmå etablere, organisereog øve en
fast stab for håndteringav fredskatastrofer.Stabenmå
inneholde et informasjonsleddmed det nødvendigekjennskap
til informasjonsmetoder.
Driftssambandog operativtsambandmå forbedres. Det bør
bygges ut eksklusive sambandsnettsom i hovedsak er
radiobaserte.
Televerkets sambandssystemermå gjennomgåsog vurderes
med tanke på motstandsdyktighetmot skader.
Det må forberedes et nærtsamarbeidmed andreetaterog
organer som fylke, kommune, LRS, forsvar og
hjelpeorganisasjoner.
Det skal forberedesrapporteringtil NVE.
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Det må forberedes samarbeidmed andrekraftselskaperinnen
samme fylke/landsdel, slik at det om nødvendigkan bli ytet
bistandmed personell og materiellved større ulykker.
Alle kraftselskaperer pliktige til å utarbeide
beredskapsplaner.
Beredskapsplaneneskal dekke både fredsulykkerog
krigsberedskap.
Kraftselskapenebør gå ut med informasjonog råd om reserve
hos brukeri tilfelle av at kraftleveransenskulle svikte.
Det bør bli utarbeideten egen brosjyrefor dette formål.
NVE planleggerkurs i krisehåndteringfor ledere og
nøkkelpersonell.
Det må vurdereså forsterkeutsatteeksisterendelinjer.
Ved nyanlegg bør klimatiskefaktoreri størreutstrekningbli
bestemmendefor dimensjoneringog valg av traceer.

TIL ALLE KRAFTSELSKAPER I KBO

kadeomfan - o

NVE,09.01.92

summerin etter orkanen i M re o

Romsdal

Orkanen startet om morgenen den 1 jan 1992. Nordmøre energiverk (NEAS) fikk de første feilmeldingerom utfall av linjer
kl 0850.
I løpet av kort tid var alle hovedtilførslertil området
brutt. Skadene i hovedtilførsler132 kV og 66 kV tilhørende
NEAS og Møre og Romsdal energiverk,og i høy- og lavspent fordelingsnett i alle 6 soner var meget omfattende.
Kraftforsyningener gjenopprettettrinnvis, bl a leverte
Ulvund kraftstasjon 10 MW inn til Kristiansundfra 4 januar.
132 kV linjen Brandhol- Kristiansundble spenningssattsøndag
5.1. kl 1650 og har siden holdt spenningen.Dermed har det
vært nok overføringskapasitettil hele NEAS-området.
I utbedringstidenhadde hovedtilførselentil området første
prioritet. Det ble benyttet lokale mannskaper og helikopter
til befaring, materielltransportog mastereis.
Entreprenørerble benyttet til utbedring av hovedtilførslene. Entreprenørerhar vært tilgjengeligdøgnkontinuerlig.
Aggregater ble transporterttil området med biler og fly.
e edska ss*de
Utbedringen av de mange og omfattendeskader på overføringsnettet ble gjennomført så fort værforholdenegjorde det mulig.
Den relativt lange utbedringstidmå først og fremst tilskrives
de ekstremt harde værforhold,som gjorde det særlig krevende
både å lokalisere og utbedre skadene.NVE sitter på nåværende
tidspunkt ikke inne med opplysningersom gir grunn til kritikk
av de lokale energiverksberedskapeller ledelse og gjennomføring av utbedringsarbeidene.
NVE vil på bakgrunn av det som har hendt sammen med kraftselskapene og andre relevante etater og organer i fylket gjennomgå kraftforsyningssituasjonen,
først og fremst for å bringe
på det rene hva som kan gjennomføresfor å gjøre overføringsnettet mindre sårbart overfor værpåførteskader som dette.
Herunder vil også bli vurdert mulighetenefor anskaffelse av
større nødstrømsaggregater,som kan bli satt inn på kort
varsel ved akutte strømavbrudd.
Det omfattende skadebilde,vanskeligeværforhold og svikt
kommunikasjonslinjenegjorde det vanskelig for energiverketå
skaffe seg sikker oversikt over skadesituasjonensom kunne
danne grunnlag for informasjonog råd til befolkningen.
NVE vil også vurdere hva som kan gjøres for å bedre dette
forhold.
3 G Martinsen
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Kristiansund

Foreløpig

rapport

om

skadeomfang

etter

den

orkan

7.1.1992

den

Orkanen
startet
om morgenen
den 1.januar
1992.
Nordmøre
Energiverk
fikk de første feilmeldinger
linjer kl. 08.50
I løpet
brutt.

av kort

tid

var

Oppsummering
og status
(tallene
refererer
til

alle

hovedtilførsler

1.Knekt 66kV-mast
i hovedtilførselen
til
Linjen
ligger over 22kV-reserveforsyning

Reserveforsyningen

om utfall

til

på de registrerte
skader
tallene
på kartet)

1.1.91._

av

området

pr.

7.1.1992.

Smøla.
til Smøla.

til Smøla i drift fra fredag 3.1.92

Skaden
på hovedledningen
kl.05.00
den 6.1.92

utbedret

og

linjen

spenningssatt

2.Linjefeil på 66kV-linjen mellom Tingvoll og Bølfot. Linjen
befart og ryddet for trefall. Spenningssatt lørdag 4.1.92.
Dette medførte
at Kristiansund transforma-torstasjon kunne
forsynes

med

produksjonen

i Ulvund.

3 og 4.Linjefeil
på 66kV-linjen
befart og ryddet.
Spenningssatt

ca.

10 MW

fra Svorka
4.1.

til

Liabø.

Linjen

5 og 6.Linjefeil
på 66kV-linjen
mellom Rokset og Kjørsvik
Linjen befart og spenningssatt
torsdag 2.1 . Dette medførte
vi kunne overføre
30MW inn i området
fra Istad
7. Skjeve master
ved
Kristiansund.
Rettet

Rensvik
stasjon
på 66kV-linjen
innen det ble mulig å overføre

at

Kjørsvikeffekt.

på 66kV-linjen mellom Kristiansund
Kordellbrudd
transformatorstasjon
og Nordlandet transformatorstasjon.
Utbedret 2.1.92.
B.

9. Travers
på 132kV-linjen mellom Nordheim og Gylthalsen like
nord for Nordheim ute av stilling. Skaden reparert til 3.1.92.

10 Linjefeil på 132kV-linjen Trollheim-Gylthalsen.
Skadene
viser seg å være store. Tilsammen 11 mastepunkt er skadet.
noen av, disse punktene er mastene og traversene borte og det
er et betydelig reparasjonsarbeide
som vil bli igangsatt .
Linjeeier er Møre og Romsdal Energiverk.
11. LinjefeiI
BrannholKristiansund.
På denne
linjen er
mast i lia opp fra Kvalvåg
knekt og reparert
provisorisk,

ei
p.12

på kartet.
er 3 mastepunkt
(Brannhol)
etter Eidsøra
Oppe på fjellet
ferdig søndag
arbeidet
utbedret,
er provisorisk
knekt. Skaden
5.1 k1.16.00.
på fjellet var skeive og måtte
to mastepunkt
Ytterligere
barduneres.
mellom Liabø og Nordheim
på 66kV-linjen
13. Linjefeil
er knekt og reparasjonsarbeidet
Fem mastepunkt
Tustna.
ferdig i løpet av uken.
og ventes
igangsatt

på
er

søndag 5.1.92
ble spenningssatt
Kristiansund
Linjen Brannholog vi har dermed nok
kl. 16.50 og har siden da holdt spenning
På dette
til hele NEAS-området.
overføringskapasitet
i NEAS
internt
var alle hovedforbindelser
tidspunktet
i 132kVmed utganspunkt
snart nettet var etablert
utbedret.Så
kunne vi
transformatorstasjon
i Kristiansund
forsyning
i vårt
til alle transformatorstasjoner
fordele nok effekt
med unntak av Smøla og Tustna pga. av for
forsyningsområde
i Nordheim.
på 22kV-siden
liten uttaksmulighet
fra kl. 18.30 og utover kvelden.
ble innkoblet
Full belastning
til Smøla
punkt ble 66kV-forbindelsen
Som nevnt i et tidligere
og vi hadde full
den 6.1 k1.05.00
spenningssatt

overføringskapasitet

til Smøla og Tustna.

ved at vi
Fra fredag 3.1 ble Tustna og Smøla forsynt
fra
som da var forsynt
opp 66kV i Kristiansund
transformerte
over Tingvoll,
og fra våre, egne kraftverker
Istad over Averøy
. Fra 4.1 k1.00.10
til Nordheim
til I32kV som ble overført
På grunn av begrenset
fra Nordheim.
spenning
fikk Gylthalsen
utkoblinaer
sonevise
effekt har det hele tiden blitt foretatt
med
til å vise stort måtehold
har vært oppfordret
og publikum
hensyn på forbruk.

til området første
I dette arbeidet hadde hovedtilførslene
prioritet. Vi benyttet lokale mannskaper og helikopter til
og mastereis. Entreprenører ble
befaring, materielltransport
på hovedtilførslene.
benyttet til utbedringsarbeidet
Leverandører har vært tilgjengelige døgnkontinuerlig.
Aggregater har blitt transportert til området med biler og
fl y .

I beredskapssammenheng
all

til
lokal

tilførsel

lang tid er
aggregater

store

Nordmøre

Energiverk

Tormod Stene
Sjefingeniør

ser det ut for

satt
blir
området
energiproduksjon
som kunne forsyne

AS

muligheten
eneste
at
så
over
ut av funksjon
i form
meget
f.eks.
av

transformatorstasjoner.

når
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-

JANUAR 1992.

01.01.1992.

Etter at strømmen forsvant over store deler av Nordmøre 1.
nyttårsdag ble det forsøkt å få oversikt over hvilke overføringslinjer som var fallt ut. Det viste seg å være samtlige
linjer unntatt 66 kV-linjen Ulvund-Tingvollog 66 kV-linjen
Istad-Roksetsom periodevis lå inne. Det ble gjort forsøk på å
få tak i helikopter for linjebefaring.Dette var vanskelig,men
vi fikk tak i ett på Voss, som skulle stille i Kristiansund 2
januar 1992. All befaring av linjen var umulig 1. nyttårsdag
grunnet uvær.
02.01.1992.

Helikopteretfra Voss lå værfastog kunne ikke komme. Helikopter
fra redningssentralenble rekvirert.Helikopterog mannskap ble
sendt ut for å befare 132 kV-linjenBrannhol-Kristiansund.
Deler
av linjen ble befart, men over Kvalvågfjelletmåtte man gi opp
grunnet uvær. Samtidig ble det forsøkt linjebefaringav 132 kVlinjenTrollheim-Gylthalsen,men måtte oppgisgrunnetuvær. Samme
dag ble det satt i gang tiltak for å få 66 kV-linjene i drift,
men også dette begrenset seg pgs uvær. Man fikk i løpet av dagen
inn 66 kV linjen Rokset Kristiansund.
-

-

03.01.1992.

Uværet hadde løyet noe så man kunne sende helikopter og bakkemannskap ut i terrenget. Etter befaring fikk man oversikt over
skadenesomfangogreparasjonav 132 kV-linjenBrannhol-Kristiansund ble prioritert samtidig som det ble forsøkt å få inn 66 kVlinjen. 66 kV-linjen Tingvoll-Kristiansundi drift i løpet av
dagen.
Etter hvert som skadenes omfang ble regisrert satte man i gang
opprydding og gjenoppbyggingav linjer.
1 2 kV-lin* n Brannh 1-Kri tian und.
Linjen over Freiøya og Aspøya ble ryddet for trefall av egne og
innleide mannskaper. Mellom Kvalvåg og Brannhol var det knekt 4
mastepunktog 2 skjeve mastepunkt.4 lag fra LinjebyggA/S satte

'NORDMØRE ENERGEVERKAS

straks i gang med utbedring av skadene og var ferdig ettermiddag
5 januar 1992.
På 1 2 kV-lin'en Trollheim-G lthalsen
var 11 mastepunkt ødelagt. Utbedringsarbeidet her blir satt i
gang i regi av MRE. (Rep.tid ca 1 mnd).
På 1 2 kV-lin•en G lthalsen-Nordheim
var 1 travers fallt ned. Skaden ble utbedret av Betonmast A/S den
3 januar 1992.
66 kV-lin'en Rokset-Kristiansund
ble ryddet for trefall av personell fra sone Averøy og satt i

drift 2 januar 1992.
6

kV-lin'en Tin voll-Bøifo

ble ryddet for masse trefall av personell fra sone Tingvoll og
innleide bygdefolk og satt i drift 3 januar 1992.
66 kV-lin'en

vorka-Liabø

ble ryddet for masse trefall med hjelp fra Svorka Energiverk og

innleide bygdefolk. Satt i drift 4 januar 1992.
66 kV-lin'en Liabø-Nordheim.
Her var 5 mastepunkt skadet og omfattende reparasjonsarbeide
måtte settes i gang. Folk fra Betonmast A/S og 1 lag fra Sotra
Kraftlag var satt på jobben. Reparasjonsarbeidet ferdig 18 januar
1992.

en
66 kV-lin'en N rdheim-S r
Utbedringsarbeidetble foretatt av folk fra Betonmast A/S og
folk fra sone Smøla. Skadene utbedret 6 januar 1992.
Det skal bemerkes at reparasjonsarbeidetpå linjene var sterkt
hemmet av meget dårlig vær.
Nordmøre Energiverk AS, den 20 januar 1992
Tore Sollid

NORDMØRE ENERGIVERK AS
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49regater
1forbindelse med knapphet på elektrisk energi i tictsrommet 1 -6. januar 1992. ble det fra forskjellfge hold
Innleid dieselaggregater som ble utplasser i nettet i Knstansund oo Frei. Formålet var å frigjøre etfekt
Den frigjorte effekten kunne derrned transporteres på friskt nett ti NEAS's landkommuner. og da spesiett
ti kommunene Aure. Smøla og Tustna som lenoe ikke hadde tilgang på kraft.
Det ble i begynnelsen gjort anstrengelser på å utplassere aogregatene tilpriortterte kunder. Dette for å
kunne forestå en mest mulig rettferdig fordeling i forbindetse med sonevise utkoblinger.
Praktisk ble dette gjennomført ved at et lokatt firma (Alanten Elektro as som driver installasion og
taviemontasje) fikk i oppdrag og beserge den løpende driften av de utplasserte agareoatene etter at
firmaets mannskaper hadde bistått NEAS-personell med idrtftsettelsen. På denne måten ble NEASpersonellet kun beslaglagt ved idnftsettelse.

Følgende aggregater
Ytelse (kVA1

stod til vår disposisjon fra den 3 januar 1992:

Klemmespenning

I 800
1200
1000
1000
700
830
600
500
400
400
320
250
200
175
137
89
50

380
380
380
380
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

M

Eier
Sterkoder (Akselgenerator på tråler under bygging)
NVE(Egen trafo for uttak av att. 220/6000/11000/22000V)
Aggreco Norway AS
Aggreco Norway AS
Gergen Lysverker
Istad KraftselskaP AS
Skiensloraen Kommunae Kraftselskap
Aust-Agder Krattverk
FolIo Energiverk AS
Tre,ndheim EI-verk
mekvIk maskin
Sør-Trøndelag KraftselskaD
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Staticratt 5unnua
Statens Vegvesen
Istad Krattselskap
AS

Dessuten ble det fom. søndag 5. januar disponert ca. 50 stk små aggregater (ca 3kw) som var ment å
forsyne enkettkunder med store skader på tnntak/stikIdedning To monterlag var i sving 1,meldenog natten
til 6. januar - beskjeftiget mad reparasjon av stikkledninger og/eller idriftsettelse av dissa små aggregatene.
Imidlertid ble kun ett aggregat satt ut - provisonske reparasjoner ble foretrukket pga. aggregatenes
"tilsynsbehovH.
Aggregatene ble idriftsatt i perioden fra fredag 4.januarld. 00.00 tom. spenrungssetting av 132kVIedningen Brannhol-Kr sund søndag den 5 januar ca. kl 18 50. Aggregatene ble tatt ut av drift samme
kveld fra ca. kl. 19.30.

Nøkkettall:

ldriftsatr

ytelse (max):

Disponert ytelse

NEAS HK 20.01.92

9.260 MVA
9 400 MVA

Jøran Gården

Crl

NORDMØRE ENERGIVERK AS

ORI<AN1992
Aggregat

9251
150
9401

installert
ylelse
50stksmåa re aterå ca3kW

Til 'en eli

NEASHK2f101.92JaanGåden

else

ORKM 1992
Disponerteaggregaterfra den 3. januar
Ytelse IkVAI

Klemmespg.[V]

1600
1200
1000
1000
700
630
600
500
400
400
320
250
200
175
137
89
60

380
380
380
380
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

+ 60 stk små aggregaterca 3kW

Eiere
Sterkoder(Akselgenerator- tråler)
NVE (Trafofor alternativespenninger)
AggrecoNorwayAS
AggrecoNorwayAS
BergenLysverker
Istad KraftselskapAS
SkiensfjordenKommunaleKraftselskap
Aust-AgderKraftverk
FolloEnergiverkAS
TrondheimEl-verk
MekvikMaskin
Sør-TrøndelagKraftselskap
StatensVegvesen
StatensVegvesen
StatkraftSunndal
StatensVegvesen
Istad KraftselskapAS

NORDMØRE ENERG1VERK AS

EFFEKTTILFØRSELEN I NEAS-OMRÅDET I PERIODEN FRA 01.01.1992 TIL

06.01.1992.
NEAS fikk

de første
meldinger om utfall
av linjer kl 0850.
I løpet av kort tid var alle hovedtilførsler til området brutt.

Linjen Skar-Tingvoll var intakt hele tiden med noen få korte
utkoblinger 01.01.
Linjen Istad-Rokset
kl

1100

den

01.01.

var intakt
unntattkorte utkoblinger
fram til
Fra kl 1100 til kl 1600 var den ute. Etter kl

1600 den 01.01. har linjen Istad-Rokset vært inne.
01.01.92

kl 0850-1100
kl 1100-1600
kl 1600-2400

5 MW til Averøy og Tingvoll
215 MW til Tingvoll
5 MW til Averøy og Tingvoll

02.01.92

kl
kl

0000-1500
1500

kl

1700-2400

5 mW til Averøy og Tingvoll
Forbindelsen til Kristiansund og Averøy
intakt.
32,5 MW til Averøy, Kristiansund, Frei
og Tingvoll

kl

0000-1400

kl

1400-2300

kl

2300-2400

kl

0000-0010

03.01.92

04.01.92

kl 0010-2400
05.01.92

kl 0000-1800
kl 1800-2000

06.01.92

kl

0500

32,5 MW til Averøy, Kristiansund, Frei
og Tingvoll
42,5 MW til Averøy, Kristiansund, Frei
og Tingvoll
42,5 MW til Averøy, Kristiansund, Frei,
Tingvoll, Tustna og Smøla.
42,5 MW til Averøy, Kristiansund, Frei,
Tingvoll, Tustna og Smøla.
42,5 MW til Averøy, Kristiansund,
Tingvoll, Tustna, Smøla og Aure.
42,5 MW til Averøy, Kristiansund,
Tingvoll, Tustna, Smøla og Aure.
Fra 42,5 MW til full last for Averøy,
Kristiansund, Frei, Tingvoll og Aure.
Smøla og Tustna tilsammen 4 MW.
Full last i alle kommuner. Det er enda
noen kunder som ikke har strøm pga
lavspentfeil.

I tillegg
er det satt ut aggregatermed en installerteffekt på
tilsammen 8 MW, for kortere tid har produksjonenvært oppe i 7
MW.

En del institusjoner har permanente aggregater som har vært i
drift
uten at vi kjenner til hvor mye effekt det gjelder. Hvor
mange andre private aggregater som har vært i drift har vi ikke
oversikt over.
Alle elektrokjeler har vært utkoblet.De er medregnet i kurven
for anatt normalbehov.
Aure fikk tilførsel fra Hemne til ca 200 kunder,fra q9.01.92.
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NORDMØRE ENERGIVERKAS
Antattekostnaderfor utbedringav skaderetterorkanen1.1.1992
Høyspent—og lavspentfordelingsnett.
Gate—og veibelysningsanlegg.
—SoneAure

talli hele tusen
600

—SoneAverøy

1000

—SoneKristiansund/Frei

3100

—SoneTingvoll

900

—SoneTustna

800

—SoneSmøla

800

Hovednett,overføringslinjer

Aggregater
Uforutsettca 10%
SUM eks.mva.

1600
800
1000
10600

12720

NordmøreEnergiverkAS
TormodStene
23.01.1992. Kostnad.orkan
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Tabellariskoversiktoverskadeomfangpå hovedtilførsieneetterorkanen 1.1.1992
SKADER
TEKST

Antall km

Hovedlillersel 132 kV
Lin e Brannhol —KrIstiansund
Lin e Kristiansund — Nordhelm
Lin e Nordhelm —G ithalsen
LIn e G ithalsen Troliheim
Reservetlifersel66 kV
LIn e Istad — Rokset
Lin e Rokset — K ersvIk
Lin e K ørsvik —Kristiansund
Lin e Skar — Tln
II
LIn e Tin oll —Kristiansund
LIn e Svorka —TIn
II
Lin e Svorka Llabø
LIn e Llabø — Nordhelm
lin e Nordhelm Straumen
LIn e Kristlansund Nordlandet
Lin ebefatin sko
SUM

ddn

heliko er

,

Antall

Antall

Antall

meeleptnkt

km

11111le

kt

22 8

160

10

37 75
41,4

288
300

1
13

8
12,3

35,0

Antall

Arb.utiert

atol

ev

8 Lin e
Betonmast
25 Lin e

Annet

Knekte maste unkt sk ve master
Påsatt m rlås

Trefall
Sk ev mast

1,0

Trefall
24
12
10,2
3

135
90
60
10

19
2
1

9 Betonmast
3 Belonmast
E ne folk

Trefall
+ et la fra Sotra Kraftla , 4 mann
Mastevelt bardunbolt I f ell
Plastfolle fra tak fast I travers

NORDMØRE ENERGIVERKAS
Tabellariskoversiktoverskadeomfangifordelingsnettet
etterorkanen1.1.1992
TEKST
Totalt antall abonnenter/kunder
Antallkm h s ent fordelin snett
Antallkm lavs ent fordelin snett
Antallfordelln stransformatorer
SKADER
Antallabonnenter med fell
stIkklednin
Antallkm med skadet hø s ent ford.nett
Antallkm med skadet lavs ent ford.nett
Antallmastebrudd/skader
stol er
ate—velbel snin sanle
Feil—skader
Antallskadede fordelin stranstormatorer
Antallskadede miniklosker
Hvor man e utenom e ne ansattever besk efti et
Kostnadsoversla I hele tusen

Sone Aure
i tall
i%
1750
167
191
136
125
2
8
15
15
1
1
17
600

Sone KSU/Frel Sone Tin voll Sone Tustna
i tall
1tall
i%
i tall
i%
i%
13000
2339
884
221
156
79
552
250
96
332
184
74

Sone Averø
i tall
i%
3050
143
326
206
7,1
1,2
4,2

5

400
11
48
200
200
1
1
60

1000

3100

300

15
28
bet de
0,7
2

9,8
0,0
4,6

1,0

3,1
5,0
8,7

200
6
40
100
is .
0,3
0

8,6
3,8
16,0

0,0

34
2
6
54
6
0

25

27

900

, 800

3,8
2,5
6,3

0,0

Sone Smøla
I tall
i%
1561
188
207
140
82

11
150
0

5,3
0,0
0,0

0,0

SUM
Itall
1%
22584
954
1622
1072
1141
21
117
408
371
4
134

800

7200

5,1
22
7,2

0,4

IVORD,WE
EAERCYYLWIr
AS
SKADE
Pi 118Y—
OC1.1k57'ENAM
fORBIZSGSAUT

SoneKristionsund
/ Frei
Transformatorhavari
1 stk
22 kVhøyspenningsnett,
co4 veltede/knekte
moster
3-4 fosebrudd,
trefalli storedelerovtrasen
150-200skjeve/veltede/knekte
lavspenningsstolper
kmvismedskadet
lavspenningsledning
Kortsiutning
medfølgeskode
i fierenettstasjoner
somfølgeav
salt/fuktighet
Omfattende
skoder
pågatelysnettet

SoneAure
Brannskadet
nettstasjon
22 kVhøyspenningsnett,
1 skadet
most/trovers
co5-6 fasebrudd,
trefolloverledninger
3-4 knekte
lavsp.
stolper,
nedslitt
lovspenningsledning

SoneAverøy
2 transformatorhavari
22 kVhøyspenningsnett,
5-6 nedbrekte
rnaster
3-4 fasebrudd,
omfattende
trefolloverledningene
lavspenningsnewttet,
50-100skjeve/nedfalte/brekte
master
kmvismednedfait
lavspenningsledning

SoneSmelo
Ca.2 nedfatte
22 kVmaster
Ca4-5 fasebrudd
på 22 kV
Ca50 feilpå lavspenningsnettet,
spredtoverheleøya

Sonelingvoll
22 kVnettet,ca 10-12 nedrevne/knekte
master
Omfattende
trefalloverhsp.nettet,ca30-40 stk,fasebrudd
Lavspenningsnettet
ca 50 — 100 Nedfaltemaster,km vis med
avslittognedfaltlavspenningsiedning

SoneTustna
10 — 12omfottende
skaderpå22 kVnettet
30 —40 lovspenningsstolper
skieve/nedfolt/knekt

Generelit
Pålavspenningsnettet
er et stortantallinnstrekk
slittned
Detmeldesomstortantallskjevemasterbådepå høy—oglavspenningsnett

Kristiansund
den07.01.92

1

FTN/KS
RAPPORT
Tafjord Kraftselskapskraftforsyningunder orkanen 01.01.92

Driftssituasonen før uveret satte inn
TKs hovedfordelingsnetthadde normalt koblingsbildeog forbindelsenemot omverdenenvar innkoblet,også 132 kV linje Kjelbotn - Grytten. 132 kV nettet var delt mot syd i Åskåra.
Belastningeni Tafjordområdetble dekt ved produksjonfra kraftverkene, og det var ingen planlagt kraftutvekslingmed Samkjøringsnettet. Alle aggregatenei Tafjord unntatt agg. 2 i K4 og
agg. 1 i Kl var i drift, og samlet produksjoni time 07 var 133MW.
Samlet belastninghos everkene i området var i samme time 123 MW.
Uvers rioden fra ca. kl 06 0 1.2 kV nettet
Linjefeilenei 132 kV nettet startet i Kjelbotnområdetkl 0636
uten linjefall,men bare minuttetetter falt linje Nørve Alvestad for kortslutning. 5 minutter senere falt også 132 kV
linje Tafjord - Giskemo 4-ut. Det ble videre registrertflere
i gruppesentalen, og alt tydet på at
distanserelerelestarter

uveretvillegi flereutfall.
kaltederforut mannskapertil Nørve,
Vakteni gruppesentralen
i Tafjordi trådmed de konklusjoner
Giskemoog kontrollsentralen
vi trakk etter forrige orkan i 1988/89. Dagvaktenankom GS ca.
0715, og han fortsattemed å utkalle mannskapertil basen på Nørve,
overordnetpersonell til gruppesentralenog forsterkningertil
kontrollsentraleni Tafjord. Ca. kl 0900 var beredskapsstyrkenpå
plass på strategiskviktige steder.
Stasjonsbetjeningeni Tafjord ble overlatt ansvaret for det lokale
i driftmed riktigspenningog
nettet og for å holdekraftverkene

frekvens.
og betjeningen
i Giskemoble overlattkoblingsoppdrag,
Betjeningen
og å holde
i Nørveble overlattansvarfor spolereguleringen
i 132 kV nettet. Dissetiltakeneavlastet
riktigkompensering
kunne
slikat gruppesentralen
og prosessanlegget
gruppesentralen
bevareoversiktenover hendelsenei nettet.
I ettertidkan de mere permanentelinjefeilrekonstrueres
kl 0643:132 kV Giskemo- Tafjord4, varigfeil
" 0745:132 kV Giskemo Alvestad,varigfeil
" 0920:132 kV Giskemo- Tafjord3, varig feil
" 0941: 300 kV linje Aura ørskog, varig feil
" 1008: 132 kV Giskemo Holen 1 og 2 utkoplet for lysbue i
muffehus i Holen. Etter inspeksjonkunne linje 2
legges inn kl 1017
" 1034: Nørve, effektbryterfeilpå Alvestadlinjen,først
midlertidigutbedret og innlagt kl 1403
" 1033: 132 kV linje Kjelbotn Grytten,varig feil" 1322: 132 kV linje Giskemo - Holen 2 utlagt i forbindelsemed
i muffehus i Holen på linje 1
forbilooping

2

Begge linjene Giskemo - Holen innlagt kl 1400.
132 kV linjene hadde i alt vel 60 utfall for kortslutningav
forbigåendekarakter.
Konsekvenserfor strømfors in en til kommunene
Fors in n av K elbotn Vestnes var ute i to perioder på
tilsammen22 min (6 MWh), forbigåendefeil.
Fors in en til Alvestad Haram o Sandø var ute i tilsammen 5 t
45 min (100 MWh). 132 kV linje Giskemo - Alvestad var nedbrutt på
to steder, 6 mastepunkter,ca. 2 ukers reparasjonstid.132 kV
linjer Nørve - Alvestadhadde flere utfall for kortslutningav
forbigåendekarakter. Det oppsto videre bryterfeili Nørve som
det tok 3,5t å utbedre. Deler av Flemsøya,Fjørtoft og Sandøy
kommune var uten forsyningi vel 12 t på grunn av linjefeilpå TKs
22 kV linje på Flemsøya. Feilen ble utbedret av Haram Elverks
personell.
Fors in en til Nørve ASEVo Giske var ute i 6 perioder på tilvar ute i 5
sammen 1 t 26 min og fors in en til Holen (ASEV)
perioder på tilsammen42 min (100 MWh). Utfallene skyldtes kortslutning av forbigåendekarakter samt en kortere stans for forbikobling av feilstedi Holen.
22 kV Rødsetlinen kom først i permanentdrift kl 2340 etter
fjerning av trer og div. andre reparasjoner.
Fors in n til Giskemo (øIK og Haram) var bare kortvarigute, men
grunnet feil på 22 kV linje Skodje var deler av denne linjen ute
av drift i inntil 14 timer.
Fors in n til Norddal.blebrutt grunnet feil på 22 kV Norddallinje, men forsyningenkunne omkoblesover Fjøralinjen.
Den samlede mengde ikke levert kraft som følge av skade på linjenettet i TK-området,kan anslåes til 700 MWh. Dette gir en samlet
kostnad for forbrukernepå ca. 14 mill.kr.basert på en avbruddskostnad på 20 kr/kWh.
Skadeomfan

lin enettet

Ytre distrikt
132 kV linje Giskemo - Alvestad
Mastehavari3 master i Samfjordog 3 master på fjellet ved
Hestevatn.
Skjeve master ved Storsetrapå ørskogfjellet.
Utbedres av Linjebygg,og forventetreparasjonstidca. 14 dager.
132 kV linje Tafjord - Giskemo 3 • 4.
Ttefall og trådbruddlinje 4 og trådbruddlinje 3 i Lingestranda
i rasfarligområde.
Linje 4 reparertmed egne mannskaper. L.3 blir reparert når
feilstedeter rassikkert.
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- 132 kV kabelendemuffelinje Giskemo - Holen 1.
Muffehavarii en fase.
Provisoriskforbikoblingble utført havaridagen,permanent
reparasjonvinter/vår-92.
132 kV effektbryterlinje Alvestad - Nørve i Nørve.
Feil i styreblokk.
Provisoriskutbedring orkandagen,permanent reparasjonnår
linjen Giskemo - Alvestad er innkoblet.
22 kV Skodjelina
Trådbrudd2 faser i Grindvika.
Feil provisoriskreparertorkandagen.
Permanentreparasjonsommer -92.
22 kV Giskelinja
Isolatorbruddog trådskadepå Ellingsøy.
Repareres2. og 3. januar.
22 kV Rognelinja
Trådskaderpå Flemsøy
Provisoriskreparert av Haram Elverk orkandagen.
22 kV Lepsøylinja
TrådskadeHåneset provisoriskreparert av Haram Elverk
orkandagen.
En del masteskaderpå Lepsøy og Haramsøy blir reparert i løpet
av 14 dager.
22 kV Uggedalslinjafra Gamlemshaug
Ttaversskadereparert av TK orkandagen.
22 kV Rødsetlinja
Trefall over linja og kortslutningi kabelmastved Holen.
Reparert av TK orkandagen.
Takskade Ivervik kobl.stasjon. Midlertidigutbedret.
I Taf ord
22 kV Norddalslinja
Ttefall over linja. Utbedret av egne mannskaper2. januar.
FasebruddStorflålinja. Reparert av egne mannskaper.
Fasebruddavgreningtil Onilsadammen.
Reparert av egne mannskaper.
Feil

7 kV

Vialinja på Fossane. Repareres senere.

En fullstendig
oversikt over skadeomfangetog kostnadenevil en
først få etter å ha foretatten grundigerebefaring av linjenettet.
132 kV nettet er forsikret,og skadene er meldt til forsikringsselskapetStorebrand.
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5.

Andre forhold
Samkjøringsforbindelsene
ble skadet og satt ut av drift tidlig
under uveersfasen.Likeledesmistet TUssa forsyningenfra igiskåra
grunnet feil i Leivdal.
I tillegg til oppdekningav egen belastningble TK anmodet om å
levere kraft til TUssaområdet. Behovet her økte gradvis til opp
mot 60 MW 2. januar, og kraftverkenei Tafjord maktet denne
leveranseved å kjøre kraftverkenepå maksimalytelse.
09.01.92
Sverre Remøy

Finn Terje Nilssen

ORKANSKADAR
Erfarin

1/1-92

09.01.1992.

med bfredska en ved ørsta Elverk.

Ca. 06.30
Ca. 08.00

Ein del høgspent fall ut.
Alt fall ut (frå Tussa).
Vår beredskapsplan om fyrst å sikre forsyning til
alders/sjukeheimar, helsesenteret og deretter meieriet
vert sett i virksomheit.
Mannskapet innkalla etterkvart som ein fekk tak i dei.
Telefonen stort sett ute. Vårt internsamband verka
fint. Vegar sperra - også riksvegar.

Ca. 13.00

Det er klart at vi står overfor ei katastrofe. Kontakt
med områdesjef HV. og bed om 10-15 personar. Han har
vanskar med å kome i kontakt med nok folk, 8 møter ca.
kl. 14.30.
Ein del folk vane med skogsarbeid er også tilkalla
direkte.
Vi får tak i fleire ekstra motorsager i ei forretning.
Vi plasserar "hjelpemannskapa" på diverse arbeidslag leia av montørane.
Vi bed om arbeidslag frå lokale installatørar - dei
lovar dette til den 2.jan.
Vi kontaktar Vestneslinjer og Linjebygg A/S, dei lovar
mannskap 2.jan.
Vi ser klart at det vil gå kanskje 2 dagar til før alle
kan få att straumen. Vi vel difor å avslutte arbeida
ved midnatt for at mannskapa skal vere nokonlunde
utkvilte til neste dag. (Nytte av dagslys) - erfaring
viser at når neste kveld kjem har ein utført like mykje
likevel som om ein arbeidde heile døgnet. Dette
fordiopplagde mannskap har langt større effektivitet i
dagslys. Dette er å foretrekke når ein veit at arbeidet
vil ta fleire døgn.

15.20

ørsta sek.st. får att spenninga frå Tussa og vi får
spenningsette/prøve linjer og kablar etter kvart.

19.16

Rjånes sek.st. får att spg. frå Tussa. Også Bondal.
Skadane på høgspent er stort sett retta, men nokre avgreiningar ligg enno ute. Ca 800 er utan straum når vi
avsluttar ved midnatt, for mange av desse er
lavspentnettet i ruin.

2. jan.

Alle innkalla møter. Ca 40 personar er i arbeid med
skadane. To administrerar frå driftskontoret + at to
sit ved sentralbordet - også utover kvelden - både 2.
og 3. jan.
Informasjon via NRK-lokalradioen er no vanskeleg p.g.a
deira prioritering. Burde Bygderadioen vore på lufta ?
Ca 300 er utan straum når vi avsluttar kl. 24.00.

jan.

- Som 2.
Alle får att straumen om kvelden i 22.30 tida.
Hyttelinjer er ikkje sjekka, enkelte områder er
fråkobla.

jan.

Ein del mannskap (10-12) er også i arbeid denne dagen
og rettar på det mest provisoriske.

Konklusj

on :

Samband:
Ein må rekne med store manglar på telenettet i slike høver. Vårt
eige samband må difor sikrast mest mogeleg.
Vi må montere reservesendar på ørsta Elverk. Denne vil rekke i
gamle ørsta kommune noko som vil vere til stor hjelp.
Vi må kjøpe 2 mobiltelefonar til, ein kombi montert i montørbil
(450 syst.) og ein 900 syst.(transportabel)
Repeter på Hjørungneset bør monterast i år.
Sameleis bør vi få plassert sendar for bygderadioen både på
Eitrefjellet og Hjørungneset.
Beredskap:
Vi synest at bruken av HV-mannskap var nyttig. Vi fikk splitte
våre eigne opp i fleire lag supplert med HV-mannskap.
Bruken av installatørar til å ta seg av husstrekk var og vellukka.
Sameleis bruken av linjebyggarfirma.
Våre eigne mannskap viste ein nesten utruleg innsats. Vi må her
vere klar over at fleire av dei reiste ifrå hus og heim med
tildels svært store skadar.
Beredskapsplanen som sådan, med planlagt innkobling
for viktige bygg, verka perfekt, i allehøve etter vårt eige syn.
Kostnader:
Skadane er til no kalkulerte slik.
22 KV nettet
230 v nettet

ca 0,4 mill.kr.
ca 1,8 mill.kr.

Vi hadde umiddelbare utgifter på ca. kr. 400.000 til provisoriske
kablar og arbeid dei 4 første dagane i januar. Dette er utgifter
vi seinare ikkje har nytte av i særleg grad.
øRSTA ELVERK

4«447£-4
Syver Hovdenakk
elverksjef
beredskapsleiar
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Mewe og Romsdal

ENERG1VERK
Jnr.14376/92Sth/hv

Molde, 23.01.1992

NOTAT
fra møte mellom NVE/Beredskapsavdelingen
og kraftforsyningenm.fl. i
Møre og Romsdal tirsdag 21.01.92 k1.09.15-12.45på Knausen i Molde om
erfaringer i forbindelsemed orkan 1.nyttårsdag1992 og konsekvenser
for framtidig beredskapsarbeid.
Deltagere iflg. vedlagte liste. Møtet ble ledet av avd.dir. Trond
Ljøgodt.
Momenter for drøfting:
Skadeomfang
Prioriteringav utbedringsarbeider
Reparasjonsberedskap
Persone11,reservemateriell,transport,samband
Disponeringav ressurser
Samarbeidmed andre kraftselskaper
Samarbeidmed andre etater
Ledelse og administrasjonav skadeutbedring
Beredskapsplaner
Informasjontil media og relevantemyndigheter,
rapporteringsrutiner
Muligheter for å bedre beredskapen
Beredskaphos bruker, nødstrømsaggregater,
linjeforsterkning
Fra Forsvaret,Heimevernetog Sivilforsvaretble det orientertom
mulighetenefor bistand ved katastroferi fredstid. Etatene rår over
ressurser som med fordel kan innarbeidesi everkenesberedskapsplaner.
Fra Energiverkforbundetble det orientertom at det er nedsatt en
arbeidsgruppefor utarbeidelseav rapport "Drift av everket under
katastrofelignendeforhold.
NVE arbeider for lovhjemmelslik at KBO's beredskapsplanerogså kan
legges til rette for og tas i bruk ved katastroferi fredstid.
KFR orienterteom at foreløpigerapporterfra everk i fylket viser at
skadeomfangeti kraftforsyningenkommer opp i flere titalls millioner
kroner, og at det vil bli arbeidetmed å finne fram til
finansieringsformer.

it4P4 £44,«
Nils A. Selseth

Vedlegg: Deltagerliste.
Går til møtedeltakerne
- politimestereni Sunnmøre, i Romsdal og i Nordmøre
- beredskapslederenved Haram Elverk
VS Møre og Romsdal
inergiverk

Kontoradresse
Plutovn. 5

Postadresse
Postboks 1102
6401 Molde

Telefon
072-11 900

Telefax
072-11 317

Bankkonto
9650.09.53400

Postgirokonto
0813 3699121
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Møre og Romsdol

ENERGIVERK

Møte mellom NVE og kraftfors.i M. og R. tirsdag 21.01.92 på Knausen
Navn

Verk/etat

Trond Ljøgodt,
John G. Martinsen,
Martin Nordby,
Hans Otnes,
Torleif Norum,
Arne Vinsrygg,
Bjarne Blindheim,
Sven Ranes,
Edv. Larsen,
Torbjørn Eidsvik,
Størk Huse,
Per Aursnes,
Bjørn Dybhavn,
Svein Haugen,
Arthur Valderhaug,
Peter W. Kirkebø,
Alf Hoel,
Kjell Hanssen,
Magnus Horn,
Per Myklebust,
Syver Hovdenakk,
Magnus Eidså,
Oddfinn Thue,
Ole Michael Rakvåg,
Steinar Gjeitnes,
Olav Bæverfjord,
Odd Wigum,
Johan Munkhaug,
Arne Hasler,
Sivert Bø,
Arne Toven,
Audun Skaugset,
Svein Eriksen,
Hans Gikling,
Bjarne Nordlund,
Ove Jan Westad,
Nils A. Selseth,
Edgar Bæverfjord,

VS Møre og Romsdal
Energiverk

Kontoradresse
Plutovn. 5

NVE
NVE
NVE
NVE
A/S Istad Kraftselskap
Sunnmøre Energi AS
Tafjord Kraftselskap
Statnett
Forsvaretv/IR 11
Vestnes komm. Elverk
Sandøy Elverk
Sykkylvenkomm. Energiverk
Ulstein komm. Elverk
ørskog Interkomm.Kraftlag
Giske Elverk
Hareid komm. elverk
Norddal Elverk
HV distr.11
Volda komm. Elverk
L/L Tussa Kraft
ørsta e.verk
Stranda Elverk
Fylkesmanneni M & R
Fylkesmanneni M & R
Sivilforsvaret,Molde
MRE
Samkjøringen
NEAS
NOR ENERGI
Rauma komm. Kraftverk
Rauma komm. Kraftverk
Alesund og Sula Elverk
A/S Møre og Romsdal Energiverk
Nesset komm. Kraftverk
Svorka
Energiverk
A/S Istad Kraftselskap
KFR
Sunndal Kraftforsyning

Postadresse
Postboks 1102
6401 Molde

Telefon
072-11 900

Telefax
072-11 317

Bankkonto
9650.09.53400

Postgirokonto
0813 3699121

1
Møre og Romsdal

ENERGIVERK

NVE, Beredska sseks'onen
ensru
Elektrisitetstilsynet,
Region Midt-Norge
Att.: Størkersen

C553

28.JAN1992

Fylkesrådmanneni Møre og Romsdal
Att.: Tore Berg

Deres

rer.

Vår

ref.

Ark.

Jnr.14457/92SIM/hv

E20

Dato

27.01.92

SKADEOMFANG
ETTERORKANEN1.JANUAR
1992
I

.

Skadene i kraftforsyningeni Møre og Romsdal kommer opp i ca.
45 mill, kr etter orkanen 1.januar. I vedlegg er det satt opp
innhentedeopplysningerfra verkene. Overslageneer foreløpige.
I de tilfelleneverkene har angitt fordelingi skadeomfangpå
høyspent- og lavspentnett,er dette angitt i tabell.
I disse overslageneer det ikke tatt med skader som dekkes av
forsikring. Det kan f.eks. nevnes at Tafjord Kraftselskapkalkulerer
skadene på 132 kV nettet til ca. 1,2 mill. kr. Dette dekkes av
forsikringenog er derfor ikke tatt med i oversikten.

Med hilsen
A/S Møre og Romsdal Energiverk
,

Svein Eriksen
»~/
vein Ivar orsund

NS Møre og Romsdal
Energiverk

Kontoradresse
Plutovn.5

Postadresse
Postboks1102
6401 Molde

Telefon
072-11 900

Telefax
072-11 317

Bankkonto
9650.09.53400

Postgirokonto
0813 3699121

Mere og Romsdal

ENERGIVERK
VERK

HØYSPENTNETT
(mill. kr.)

Giske Elverk

0.925

Haram Elverk

1.331

Hareid komm. Elverk

0.170

Istad Kraftselskap

ca 6.100

Møre og Romsdal Energiverk

ca 2.000

LAVSPENTNETT
(mill. kr)

MERKNADER

0.250

Gatelys: 0.25 mill kr
Dekkes av Giske komm.

0.453

0.277

Det er her inkl. kr.
13.000 i tapt strømlev.

Norddal Elverk

ca 0.050

ca. 0.100

Nordmøre Energiverk

ca 9.600

Rauma komm. Kraftverk

ca 0.200-0.300

Sandøy Elverk

ca 0.100

Statnett

ca 2.000-3.000

Nesset komm. Kraftverk

Stranda komm. Elverk

ca. 0.890

0.429

0.373

Sunndal Kraftforsyning

ca . 0.500

Sunnmøre Energi

ca 0.530

ca. 1.500

2.040

0.290

Sykkylven komm. Kraftverk

ca 0.700

ca. 0.300

Tafjord Kraftselskap

ca 0.600

Svorka Energiverk

Tussa Kraft

0.432

Ulstein komm. Elverk

0.291

0.089

Vestnes komm. Elverk

ca

1.275

olda komm. Elverk

ca

1.500-2.000

rskog Interkomm.Kraftlag

ca

1.300

rsta Elverk

ca

0.400

lesund og Sula Everk

ca. 4.000

UM

ca.36.9 - 38.5

NS Møre og Romsdal
Energiverk

Kontoradresse
Plutovn.5

Pos adresse
Pos boks 1102
640 Molde

Gatelys: 0.22 mill kr
Dekkes av Sandøy komm.

Lavspent inkl, bare
materiell.Medregnettapt
strømsalg:kr.74.000,-

Medregnettapt
strømsalg:kr.29.000,-

ca. 1.800

Telefon
072-11 900

ca. 5.9

Telefax
072-11 317

Bankkonto
9650.09.53400

Postgirokonto
0813 3699121

ORKAN
M
TEN
ET FORELØPIGNOTATOM:

ERFARINGER
FRA ET STRØMLØST SAMFUNN

UTARBEIDET AV:

Ove Jølbo,
Informasjonssjef,StavangerEncrgiverk
OG

Anders Bang.Andersen
Informasjonssjef,Stavangerkommune

Innledning
Det ble ingen vellykket startpå jubileumsfeiringenfor Kristiansundby,
som i år fyller 250 år.Viergudenegjordesitt til at svenskene som
nyttårsaftenskulle stå for festfyrverkeriet,ikke klarte å holde kruttet
tørt. Få timer senere feide den verset orkaneni mannsminne over
Mørekysten,og forksaket store ødeleggelser. Strømforsyningenbrøt
sammeni store områder,-noe som stilte lokalsamfunneneoverfor helt
nyc og uventede problemstillinger.
Situasjonenvar meget spesiell. Ekstremtsterk vind idorde stor materiell skadc. 1 Kristiansundsområdetknakkhøyspentlinjenesammenog
førte til strømstans.Den skaptemangeforskjellige problemerog varte
over lang tid. Dette gjorde at Kristiansundsområdetble særlig sterkt
rammetav følgene av uvteret.
I dette notatet er det i alt vesentlig strømstansenskonselcvensersom vil
bli behandlet,og ikke de materielle skadervinden forårsaketpå bygg,
fartøyeretc. Disse skadenevar selvsagt alvorlige nok for de som ble
rammet.
Det var ingen vanlig ulykke, men et samfunni krisc. Ingen ble drept
eller alvorlig skadet (bortsettfra i oppryddingsarbeidet),men mange
haddedet vanskelig på grunnav strømmensom forsvant.Dette gjaldt
sterlig eldre og pleictrengende.Folk i boligblokkeruten alternativoppvarmingvar også en utfordring.De viktigste utfordringenevar
g;jenopprettingav normalstrømtilførsel
organiseringav ct strømløst samfunn(ansvar-og rollefordeling)
opprettholdelseav helseetatensoppgaver
-informasjon
Denne foreløpige rapportenbygger i hovedsakpå intervjuerog skriftlig
materiale, som ble innhentetved besøk i Kristiansundetter orkanen.
Under besøket ble det lagt sterlig vekt på å få opplysningerom:
-taklingen av energisituasjonen
-selve krischåndteringen
-informasjonsproblematikkene
Det jobbes fortsattmed ytterligereinnhentingav erfaringsmateriale.
Dette vil bli innarbeidetI en revidertrapportsom ventelig vil foreligge
om noen uker.
Stavanger22.januar1992

Ove Jølbo
Infoimasjonssjef
StavangerEnergiverk

AndersBang-Andersen
Informasjonssjef
Stavangerkommune
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Energiverkets

rolle

NordmøreEnergiverkA.S (NEAS) fikk de første feilmeldingene om
strømutfallom morgenklokken0850 den 1. januar.
I løpet av kort tid var alle hovedtilførslertil områdetbrutt.Norges
Vassdrags-og Energiverkregnermedat mellom 30 000 og 40 000 kunder ble rammetav svikten i krafttilførselen.
I utbedringsarbeidethaddehovedtilførselslinjenetil områdetførste
prioritet.Det ble benyttet lokalc mannskaperog helikoptertil befaring,
materielltransportog mastereising.
Kraftforsyningenble gjenopprettettrinnvis, og den 5. januarklokken
16.50 var det nok overføringskapasitettil hele området.
Kristiansund,den største befolkningskonsentrasjonen,harhovedforsyningslinjer sørfraover 132 kV-linjenBrannhol- Kristiansundog
nordfrapå 132 kV-1injenTrollheim- Gylthalsen. Tre mastepunktknakk
på forbindelsennordfra.
Pr 9. januarviste opptelling at 475 stolper og masterpå Nordmøre
ble knekteller slått skeive av orkanen,milevis med ledninger ble avslitt og gatelysnetteti Kristiansundog Frei ble påført sværtomfattende
skader.
NEAS registrerteomlag 60 bruddpå høyspenningsnetteti dagene
1. - 6. januar.
Ledelsen ved NEAS påpekerat skadenevar vesentlig mer omfattende enn de første rapporterbygget på. Fortsattuvierog svikt i kommunikasjonsnettetbidrotil at mangevesentlige skaderikke ble oppdaget
straks. DerforerkjennerNEAS å ha-vienfor optimistiske med hensyn
til når strømforsyningenkunnevierei orden. Utbedringsarbeidetvar
også slerdeles krevendeog risikofylt. En kunne for eksempel ikke få
helikopteri luften før 3. januar,og fotpatruljerkunne knaptferdes.
Overordnetfaglig myndighet,NVE, harhittil ikke rettet kritikkmot
måten utbedringsarbeideneble utførtpå. Utbedringenav de mange og
omfattendeskadeneble utførtså snartvterforholdenegjordedet mulig.
"Den relativt lange utbedringstidenmdførst ogfremst tilskrivesde ekstremthardewerforholdene,somgjordedet scerligkrevendebdded lokalisere og utbedreskadene.NVE sitter ikke inne med opplysninger
somgir grunn til kritikk av de lokaleenergiverksberedskap,ledelseeller gjennomføringav utbedringsarbeidene"
, heter det i en uttalelse fra

NVE.
NVE ber imidlertidom at kraftselskaper,energiverkog andreberørte
etater og organergår gjennomkraftforsyningssituasjonen,først og
fremst for å bringepå det rene hva som kan gjøres for å gjøre overføringsnettetmindresårbartoverfor skadersom været påfører.
I den forbindelse vil også mulighetenefor anskaffelse av størrenødstrømsaggregatersom på kortvarscl kan settes inn ved strømbrudd,bli
3

vurdert.Fra NEAS'side framholdesat slik lokal, aggregatbasertstrømproduksjoner eneste holdbareløsning.
Selv om det lokalc energiverkikke kritiseresfor måten utbedringsar-'
beidene ble gjennomførtpå, er det grunntil å sette spørsmålstegnved
informasjonenfra NEAS.
Den lokale redningssentralens(LRS)leder påpekerat LRS-arbeidet
ble "noe vanskeliggjort pd grunn av at man manglet oversikt over skader pd elforsyningen pd et tidlig tidspunkt."

Allerede klokken 14 orkandagenda LRS ble etablert, ga NEAS uttrykkfor at deler av Kristiansundville forventes å få strømklokken
1900 samme dag. Dette holdt ikke stikk, men også dagen etter -2. januar - ble det gitt utrykkfor en optimistiskholdning m.h.t. å ni hovedmålsettingenom å få inn hovedforsyningentil Kristiansund.LRS baserte sine tiltak fra 1. januarpå at manskulle få igjen strømmen2. januar.
Manlyktes i å få inn noe effekt på nettet, slik at mandrev sonevis
utkoplingi Kristiansund,på Averøyog Frci.
Fredag 3. januarklokken 13 besluttetLRS å ta seg av distriktetstotalc strømforsyning,ut fra redningsspørsmållbehovsamt akutteredningsaksjoner.
LRS besluttet å rekvirerestore aggregaterom kvelden 3. januar.
5. januar anførerLRS at det er behov for å trekkeinn strømforsyningsspesialist som ikke tenker"rett",og behovet for mer aggregat-tenkning understrekes.
LRS-rapportenfra møtet klokken 15.30 den 5. januarviser at alvoret
tilspisser seg. Det var da monterten trådpå Kvalvikfjellet på 132 kV
hovedforsyningslinjen Brannhol Kristiansund, og det gjenstod anslagsvis halvannentime før prøvekopling.
-

Dagen i dag betraktesnå av LRS som deadline - det tidspunktda
LRS må ha beskjed om Nordmørefir strømdette døgnet.
Koplingen over Kvalvikfjellet gikk OK, og det aller meste av området var tilkoplet i løpet av ganske få timer.
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Politiets rolle
For å organiseretiltakene ble det 1.nyttårsdagetabler lokal redningssentral ved NordmørePolitikammer.Dette ble gjort både for å kunne
håndtereflere redningsaksjonerpå sjøen, men også for å organisere
tiltak i et strømløstområde.
Redningstjenestedefineres som: "..denoffentlig organisertevirksomhetsomutøvesi forbindelse medøyeblikkeliginnsatsfor d redde
menneskerfra dødeller skadesomfølge av akutteulykkes-eller faresituasjoner,og somikke blir ivaretatt av serlig opprettedeorganer eller vedseerligetiltak" .

Situasjoneni Kristiansundsområdetavdekkertrolig et behov for en
mermereavklaringbegrepsmessig. Det kan hevdes at strømløsheteni
første omgang ikke nødvendigvis førte til "ulykkes-eller faresituasjoner" som tilsier at lokal redningssentralskal opprettes.
På den annenside må det også påpekesat den sivile beredskapsplanleggingen forøvrig bwrerpreg av I were beregnetpå krigslignende tilstander.Det var slett ikke tilfelle her.Likevel synes det for utenforstlende som om mani Kristiansundsområdetfant en hensiktsmessig organisering og klarteetter beste evne etterhvertå løse de utfordringersom
oppsto i det strømløsesamfunnet.Og det er tross alt det viktigste.
Politiet harbredoperativerfaring for å takle krisesituasjonerog har
meget god oversikt over ressurser.Ikke minst på denne bakgrunnvar
det et lykkelig valg at politiet tok på seg ansvarog oppgaver.
Likevel er begrepsavklaringentrolig viktig nårdet gjelder ett av
spørsmålenesom alltid vil dukke opp i etterkant:-hvem skal betale
hvilke deler av "gildet".
Blant problemeneLRS hadde å hanskesmed var:
-10ter om strømsom ikke holdt stikk
reservebattericnepå Televerketssentralerble bruktopp
-internoverbelastningpå telelinjer (alle skulle ringe til hverandre)
-overbelastningpå telenettet ut av området
-eldre og syke i leiligheter uten oppvarmingog varmmat
-utrygghetog usikkerheti befolkningen
fare for plyndringi mfarklagteområder(kun 2 innbruddble meldt)
-dårlig koordinertinformasjonfra samarbeidspartnere
aggregatertil institusjonerog viktige samfunnsfunksjoner
-drivstoff til aggregatene(bensinstasjonenevar strømløse)
-drivende skip og vrakgodsvar farlige for skipsfarten
utilstrekkeligressursoversikt(bl.a. televerk og aggregater)
-rolleavklaringmed kommunen(e)
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Kommunen(es) rolle
Innledningsvis må det her bemerkes at det gjenstår enda en hel del
før vi får dannet oss en fullstendig oversikt over kommunenes gencrelle rolle I denne krisesituasjonen.
Dette vil det bli arbeidet videre med.
Det må likevel kunne slås fast at det ikke var orkanensvirkningpå gård
og grunnsom skapte de største utfordringenefor kommunen.Det hevdes fra fiere at det var i alle fall innledningsvis betydelige uklarheteri
rolleavklaringog informasjonsflytblant annetmellom kommunen(e)og
LRS.
Hovedutfordringenefor kommunen(e)lå tydeligvis på områdene
hygiene, helse og velviere.
Kommunelegeni Kristiansundsatt sentraltplassert i LRS. Av hans
rapportgår det tydelig frem at ivaretakelsenav omsorgsfunksjonenesto
sentralt.Her ble det benyttet en rekke utradisjonelletiltak. Dør-til-dør
aksjonervar ett av disse tiltakene.Disse besøkene hadde flere hensikter,
blant annet:
kartlegging av problemer
informasjon
praktiskhjelp (blant annet til å stille inn radioer.
Helseinstitusjonerfikk problemerbåde med varme og varmmat. I
tillegg ble en rekke foranstaltningertruffetfor å forebygger hygicniske
skadevirkninger
Foreliggende dokumentasjoner nå hos helsesjefen i Stavangertil
ntermerevurdering.Materialetsynes å kunne danne et verdifullt grunnlag for en effektiv løsning av problemerom tilsvarende krise skulle
oppstå på våre kanter.
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Nærradioens rolle
Nierradioenstartet sin krisesendingfor fullt om ettermiddagenførste
nyttårsdag.Det fantes ingen planer for en slik situasjon. Også nierradioen var rammetav strømstansi studio og på senderensin. Dette ble
løst ved av to aggregaterble skaffet gjennomLRS. Kl. 1530 ga LRS
klarsignal for brukav aggregatene,og kl. 1745 var de på luften med
første sending.
Alle kommersielle innslag ble kuttet ut. I fem døgn var eteren reklamcfri. Denne beslutning ble tatt for man ville konsentrereseg om ren
"public service"-radio.Manregnet også med at beslutningen ville få
positiv virkning på reklamesalgetetter krisen. Dette ser så langt ut til å
holde stikk.
Det må her legges til at KristiansundNwrradiosenere har sendt regning til politikammeretfor utgiftene til ferndøgns drift. Regningen er
på ca. 175.000 kroner.
Det var kontinuerligsending på nwrradioen.Dels ble det lest meldinger og gjort telefonintervjuerfra studio, og dels ble det braktreportasjerfra ulike steder i det kriserammedeområdet.Innimellom ble det
spilt nøytral musikkørevennlig for de aller fleste.
Nierradioenhjalp også Televerket.Folk haddeet stort behov for å
ringe, fordi situasjonenvar sviert spesiell. Men telenettet hadde begrenset kapasitet, og var sårbartfor overbelastninger.
Når nwrradioengikk ut med oppfordringerom begrense telefonbruken til det aller nødvendigste, slo dette umiddelbartut i mindre teletrafikk. Dette gjentok seg hver gang det var nødvendigå begrense telefonbruken.
Strømstansenskapte angivere. Mens strømleveransenevar begrensede ble alle oppfordrettil å brukeminst mulig strømfor å unngå overbelastning. Folk ringte til merradioenog fortalte at naboen bruktesolseng, eller at hus var fullt opplyst. I de fleste tilfellene valgte merradioen ikke å gå ut med slike opplysningerom enkeltpersoner.De ringte
heller opp til de det gjaldt og ba de sparepå strømmen.
Litt annerledesvar det nårkvartalereller boligblokkervar fullt opplyst. Da gikk nwrradioenut og ba folk i de enkelte områdeneom å begrense strømbruken.Et tips om at kirkenlå i fullt flomlys mens det var
strømrasjonering,ble braktdiskretvidere til rette vedkommende. Siste
døgn ble nwrradioenmrmest en klagemur.
Redaksjonslokalenefor nwrradioenble på mange måteren informasjonssentral for alle som haddc telefon. På langt meralle henvendelsene
havnet i eteren. I ettertid kan det stilles spørsmålved om denne pågangen skyldtcs at offentlige organerikke haddegodt nok apparatfor
slike henvendelse. En annen forklaringkan også viere at det nå engang
er blitt slik at media får stadig flere henvendelserdirekte fra publikum.
Nwrradionetteti Kristiansundble også unntaksvisbrukttil å formid7

le NRK-sendinger.Dette ble gjort dels fordi NRKs egen senderi området var utc av drift, og dels fordi merradioenselv ikke ønsket at folk
måtte stille radioene inn på en annenfrekvens. e trolig da ikke ha funnet tilbake til merradioenigjen. Dette harutvilsomt et konkurransemessig aspektved seg.
På den annen side er det i slike situasjonerav avgjørendebetydning
at publikumvet hvor de kan få riktig informasjontil enhver tid.
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NRKs rolle
NRK maktet ikke på langt nwrå drive den sammeopplysningstjenste
som merradioen.Dette harfiere årsaker.
NRKs distriktskontorerdekkerstørreområderenn merradioene.I
dette tilfellet var det en mindredel av NRK-distriktetsom var særlig
hardtrammet.Likevel spørsdet om ikke fylket som helhet var så kraftig rammetav uværetsvirkningerat det hadde tilsagt størreaktivitet på
NRK-nettet.
Likeledes kan det settes spørsmålstegnved om ikke størreNRK-aktivitet ville harført til at sentralemyndighetertidligere ville ha fått øynene opp for krisens omfang.
Det kan i ettertidhevdes med en viss rett at NRKsriksdekkendesendinger heller ikke klarteå beskrive krisens fulle omfang godt nok.
Eksempelvis ble kriseni "Kveldsnytt"en av kveldene kun avspist med
et kort og mermestkuriøstinnslag like før værmeldingen.De rutinemessige utenriksnyheteneble prioritertpå topp, -selv nårdeler av
Norge var rammetav etterkrigstidensalvorligste krise.
NRK utvidet distriktssendingenesine underkrisen. Allerede midt på
dagen på krisens første dag var en ekstrasendingpå lufta. Likevel er det
et spørsmil om ikke terskelenligger litt for høyt nårdet gjelder mulighetene for å bryteav sendingenepå riksnettetfor å gå ut med spesielle
sendinger eller meldingerlokalt.
NRK var tilbakehoWnemed å opplyse i sine sendingerom at merradioen hadde lagt om sitt sendeskjematil ren kriseradio.Det tok to døgn
før så skjedde, i følge redaktøreni KristiansundNierradio.Dette kan
forstås ut fra et konkurransemessigsynspunkt,men kan neppe forsvares
dersom NRK fremdelesharet samfunnsansvari slike situasjoner.
NRKs hovedsenderi Kristiansundsområdetble også rammetav
strømstansen.Dette aktualisererspørsmåletom NRKs posisjon som informasjonsformildleri en krisesituasjon.
Her må det skytes inn at topografiskeforhold gjør NRKs sendernett
mindre sårbarti Stavangerområdet.Det her cr ficre sendere, som dekker samme område.
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