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Havarigruppen i Norges vassdrags- og energiverk (NVE) ønsker med denne rapporten å informere om
de viktigste tiltakene som er satt i verk eller er planlagt satt i verk ved kraftselskapene i Nord-Norge
etter uværsperiodene vinteren 1993. Videre er det gitt en kort beskrivelse av hva som skjedde i
hovednettet under uværene og hva Statnett SF har gjort og hva de har tenkt å gjøre for å være bedre
rustet til å.takle tilsvarende uvær.
Uværet vinteren 1993 har medført at en rekke tiltak er blitt gjennomført for å bedre kraftselskapenes
evne til å takle lignende situasjoner. Som eksempler nevnes at:
Arbeidsgrupper er nedsatt for å utarbeide beredskapsplaner.
Utsatte deler av kraftnettet (lavspent og høyspent) er kartlagt og forsterket.
Det er etablert rutiner for informasjon til kunder (samarbeid med nærradioer, NRK).
Diverse reservemateriell er innkjøpt.
Samarbeidet mellom kraftforsyningen og Televerket har blitt bedre i Nord-Norge.
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FORORD
Havarigruppen i Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har i denne rapporten samlet
informasjon om hva som er utført eller er planlagt utført i de 3 nordligste fylkene, for å bedre
beredskapen med hensyn til uvær tilsvarende det Nord-Norge opplevde vinteren 1993.
Havarigruppen vil takke alle som har bidratt med skriftlige redegjørelser
informasjon som er lagt til grunn for utarbeidelse av denne rapporten.
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1.

INNLEDNING

Norges vassdrags- og energiverks (NVEs) Havarigruppe inviterte representanter fra
Nærings- og energidepartementet, Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark samt
representanter for kraftforsyningen i Nord-Norge til møte i Troms Kraftforsynings lokaler i
Tromsø, torsdag 11. november 1993. Hensikten med møtet var at Havarigruppen ønsket å
få en oversikt over hvilke tiltak kraftselskapene har satt i verk for å møte nye
ekstremsituasjoner på bakgrunn av de erfaringer uværene vinteren 1993 ga.
Havarigruppens målsetning med møtet var å:
bedre kraftforsyningens evne til å motstå nye ekstreme værsituasjoner
få frem forslag til forbedringer i kraftsystemet og beredskapsrutiner i kraftselskapene
i Nord-Norge
få tilbakemelding på havarigruppens "Rapport fra uværet i Nord-Norge vinteren 1993"
(NVE rapport 10 1993).
skaffe oversikt over tiltak som er gjort for å stå bedre rustet til å møte lignende
situasjoner i fremtiden.
Havarigruppen ba selskapene i Nordland, Troms og Finnmark skrive en kortfattet rapport om
hva som er gjort i eget selskap for bedre å kunne møte en ny ekstrem uværssituasjon.
Rapporten skulle omhandle en beskrivelse av forhold tilknyttet:
beredskapsplaner,
kraftoverføringssystemet,
informasjon,
samband,
reservemateriell.
NVE vil takke Troms Kraftforsyning for deres velvillighet med å stille møtelokaler til rådighet
og møtedeltakerne for deres aktive deltakelse i diskusjonene og under gruppearbeidene.
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2.

TEMAER OG FOREDRAGSHOLDERE PÅ MØTET I
TROMSØ 11. NOVEMBER

I det etterfølgende er programmet med foredragsholdere på konferansen i Tromsø gjengitt.

NVE
Åpning
Lovendring. Energiloven kap. 6, beredskap.
Rapport fra uværet i Nord-Norge vinteren 1993.

Avd.dir. Trond Ljøgodt
Sek.sjef John G Martinsen
Overingeniør Hans Otnes

Statnett SF
Strategier/planer for utbedring av hovednettet
i Nord-Norge.

Regionsjef Audun Hustoft/
Driftsgr.leder Arild Andersen

Troms Kraftforsyning
Hvordan forholde seg til samfunnets behov
for informasjon ved ekstremsituasjoner?

Info.leder Anne Hjort Larsen

Vesterålens Kraftlag
Nettsystemet. Prioritering av reparasjonsinnsats. Hvordan møte nye ekstremsituasjoner?

Tekn. sjef Truls Luneborg

NVE
Gruppeoppgaver med gjennomgang og
presentasjon av gruppeoppgaver/innsamlede
rapporter.
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3.

INNSAMLEDE RAPPORTER

Havarigruppen har mottatt skriftlige rapporter fra følgende selskaper:
Alta Kraftlag A/L
Ballangen Komm. Elverk
Hammerfest Elektrisitetsverk
Luostejok Kraftlag A/L
Nord-Troms Kraftlag A/S
Repvåg Kraftlag A/L (var forhindret fra å delta på møtet)
Statnett SF
Statnett SF, Region Nord-Norge
A/S Sydvaranger
Sør-Troms Elforsyning A/S
Troms Kraftforsyning
Varanger Kraftlag
Vesterålens Kraftlag

3.1

STATNETT SF

Havarigruppen vil med bakgrunn i møte med Statnett i Alta den 10. februar 1994, samt
foredragene til regionsjef Audun Hustoft og driftsgruppeleder Arild Andersen i Tromsø 11.
november 1993, beskrive noen av de viktigste forbedringene som har skjedd/skal skje med
Statnetts kraftoverføringsnett i Nord-Norge etter uværet vinteren 1993.

3.1.1 BESKRIVELSE AV SAMMENBRUDDENE I HOVEDNETTET DEN 1. OG 6.
FEBRUAR 1993
I det etterfølgende er det gjengitt en kort beskrivelse av hva som skjedde den 1. og 6.
februar 1993 da hovednettet i Nord-Norge brøt sammen.

1. februar
Den første feilen den 1. februar inntraff på 420 kV ledningen Kobbelv - Ofoten kl 10.18. I
løpet av de neste 16 timene ble det registrert :
77 driftsforstyrrelser
i tillegg kom

m/ totalt
totalt

124
49
173

feil (årsmiddel for region Nord-Norge er 114 feil)
kortslutninger pga intermitterende feHsteder.
hendelser.

Ikke levert energi pga feil i hovednettet er beregnet til 3 300 MWh.
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3.1.8 OVERSIKT RESERVE LEDNINGSMATERIELL
Ledningsområde 11 Bjerkvik

Ledningsomr.12 Alta

Stålmaster:

2 stk 420 kV planmast 30 m

1 stk 220 kV
(finsk type)

Aluminiumsmaster:

2 stk 300/420 kV
2 stk 132 kV

2 stk 132 kV

Trestolper:

28 stk 12-20 m

50 stk 17-23 m

Faseline (diverse)

17400 m

21000 m

3.1.9 REGULERKRAFTMARKEDET VED FEIL I NETTET.
Regulerkraftmarkedet ble etablert for å kunne opprettholde kontinuerlig balanse mellom
produksjon og forbruk innen geografiske områder (reguierkraftområder). Markedet benyttes
til å tilpasse produksjonen til løpende innenlands forbruk.
Behov som ikke er dekket inn i de etablerte kontrakter (døgnkraft, ukekraft og bilaterale
avtaler) blir dekket over dette markedet.
Regulerkraftbalansen

beregnes slik:

-

Dagkraft
Grunnkraft,
Døgnkraft
Bilaterale avtaler
Målt forbruk

=

REGULERKRAFT

Regulerkraftmarkedet virker slik:
forbrukerne har "selvbetjening" (passive aktører)
aktive aktører (produsenter) anmelder priser for regulering for neste døgn til Statnett
innen kl 1900
prisen bestemmes av høyeste/laveste marginalpris innenfor hver time
pris og totalt aktivert kvantum meddeles aktørene en gang pr døgn
minimum effekt for deltakelse for aktive aktører er 25 MW i Nord-Norge
regulering må kunne skje på 15 minutters varsel og effekten må kunne holdes i minst
3 timer.
Regulerkraftmarkedet har en oppløsning på 1 time. Prisen settes etterskuddsvis for hver
time. Det er samme pris for kjøp og salg, og samme pris for aktive og passive aktører.
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Statnetts landssentral har etter uværsperioden i Nord-Norge startet å operere med følgende
hovedtyper driftssituasjoner i regulerkraftmarkedet:
Ordinær drift

Regulerkraftmarkedet

Feil oppstår som gir
flaskehals i systemet

Regulerkraftmarkedet brukes i den grad det er mulig og
spesialreguleringer
benyttes inntil nytt anmeldingsområde defineres.

Er feilen så stor at det
er umulig/uhensiktsmessig å definere et
eget anmeldingsområde bak snittet.

"Omfattende driftsforstyrrelser". Markedet er ute av
drift. Alle aktører kjøper for døgnpris.
Det reguleres etter nettets behov.

Et anmeldingsområde

fungerer etter gjeldende regelverk.

defineres av Statnetts landssentral.
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3.1.10

NOEN KONKLUSJONER/OPPSUMMERING
VEDRØRENDE
PROBLEMER/TILTAK I BEREDSKAPSSAMMENHENG

STATNETTS

De nyere linjene er mest utsatt:
tras&alg har betydning (parallelføring, vindforhold, ras mv.)
topografien kan gi kastevinder
helikopter brukes i dag ofte til bygging av linjer. Dette gjør at det kan bygges
linjer nesten i alle typer terreng. Det kan også bety at linjene blir mer utsatt for
ras, vind, snø og is m.m. Helikopter må også ofte benyttes til reparasjoner
avstanden mellom fasene har gått ned pga økonomiske forhold.
Flere linjer i samme trasé fører til sammenslag av linjer på utsatte steder.
Det var vanskelig å finne feilene i nettet. Linjene måtte derfor befares. Værforholdene
gjorde at mannskap ikke kunne sendes ut i mange tilfeller. Moderne vern ville ha
detektert feilstedene mere nøyaktig.
Faseavstandsholdere er nyttig både mot fasesammenslag og galoppering. Det er
gode erfaringer med disse i Statnett.
Mange forbigående feil gav de største problemene for Statnetts driftssentral. Feks
fasesammenslag pga vind.
Stort effektunderskudd i Nord-Norge om vinteren. Landsdelen er avhengig av
innmating utenfra. Det var 300 MW effektunderskudd i vinter, når all innmating var
ute.
Finlands nettet er/skal knyttes bedre opp mot det norske.
Statnett vil prioritere sikring av 420 kV nettet fremover.
Forsinkelsen i frekvensavlastningen (BFK) er tatt bort.
En del avstandsmålere er installert og flere vii bli installert.
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3.2

SAMMENDRAG AV
SELSKAPER

RAPPORTER FRA DE ØVRIGE

KRAFT-

I det etterfølgende er sammenfattet innholdet i de øvrige rapportene som ble samlet inn på
møtet 11. november i Tromsø.
Siden de største problemene oppstod pga feil i det overliggende nettet, er det i det
etterfølgende kun tatt med utdrag og eksempler av spesiell interesse fra de innsamlede
rapporter. Havarigruppen har forsøkt å se på og beskrive problemer som rammet flere
selskaper.

3.2.1 BEREDSKAPSPLANER
De fleste selskaper har gamle beredskapsplaner rettet mot beredskap/krig.
Flere selskaper har imidlertid nedsatt arbeidsgrupper som skal utarbeide eller de har under
utarbeidelse nye planer som skal dekke alle former for ulykker/katastrofer/beredskap.
Etter utvidelse av Energilovens kapittel 6 - Beredskap den 11. juni 1993 har NVE, med
hjemmel i forskrift til Energiloven § 6.3, bestemt at alle kraftselskaper skal utarbeide
beredskapsplaner både mot fredstidshendelser og beredskap/krig.

3.2.2 RESERVEMATERIELL
Reservemateriellsituasjonen ble rapportert som generelt god.
Når det gjelder reservemateriell nevnes at det etter uværet er anskaffet ett 320 kVA
dieselaggregat (Alta Kraftlag), et 460 kVA aggregat (Hammerfest Elektrisitetsverk) og to stk
aggregater a 35 kVA - 230 V, montert på henger (Troms Kraftforsyning).
Ut over dette sier rapportene at nåværende lager av krafttransformatorer og kabler ser ut
til å være tilstrekkelige. Selskapene har reserve for å foreta middels store reparasjoner på
linjenettet. Det er til dels utarbeidet gode oversikter over mengde og lagringsplasser for
reservemateriell.
Som ett eksempel på beredskapstiltak nevnes at Nord-Troms Kraftlag nå har liggende ferdig
beslåtte traverser for 66 og 22 kV linjer.

Uværet i Nord-Norge vinteren 1993. Hva har vi lært?

NVE april 1994.

18

3.2.3

INFORMASJON

Hos samtlige selskaper var behovet for å innhente og gi informasjon til tider meget stort.
Det var stor variasjon i hva selskapene hadde gjort av forberedelser. Lengst har vel Troms
Kraftforsyning kommet med sin delplan for informasjon i beredskapsplanen. Av spesielle
tiltak nevnes deres planer for etablering av infostab og uttak av personell til betjening av
sentralbord ved hovedkontoret og distriktskontorene.
Felles for de fleste selskaper er imidlertid at de har etablert kontakt med NRKs
distriktskontorer/sameradioen og lokal-/nærradioer og at de har "under utarbeidelse" en
delplan om informasjon til beredskapsplanen.
Lokalradioene har stort sett sending kontinuerlig ved strømbrudd og kraftselskapene har nå
planer for å informere sine kunder gjennom lokale radiosendinger og ved at kundene ringer
e-verkenes feilmeldingstelefon.
To selskaper skriver at deres informasjonsopplegg ikke er tilfredsstillende, men at dette vil
bli prioritert i forbindelse med ny beredskapsplan/ny strategiplan for bedriften.

3.2.4

SAMBAND

De fleste selskaper er veldig avhengig av Televerkets linjer, enkelte selskap har egne VHFnett som viste seg meget verdifulle under uværet. Flere selskaper rapporterer at en av
erfaringene etter uværet var at de må satse mer på eget samband.
En konsekvens av uværet er at flere selskaper har gått til anskaffelse av nye (flere)
mobiltelefoner.
Det er også flere selskaper som rapporterer at deres samband fungerte godt. De fleste av
disse har egne VHF-samband med rimelig god dekning og har i tillegg basert seg på bruk
av mobiltelefon. Det er imidlertid flere steder planlagt eller ønskelig å utvide VHF-nettet til
områder med dårlig dekning.
Som eksempel nevnes Alta Kraftlag som mistet fjernstyring på Televerkets Datex-samband
og telefonsamband med sine stasjoner i vestnettet. Dette var et stort problern. Televerket
er blitt bedt om å forsterke telefonnettet i dette området, men dette er dyrt og noen
avgjørelse er ikke tatt. Radioforbindelse til selskapets stasjoner er under vurdering.
Et selskap som Nord-Troms Kraftlag er med sitt vidstrakte nett pr i dag svært avhengig av
Televerket. NTKs eget radionett fungerte stort sett bra under uværet, men dekker bare et
begrenset område. NTK arbeider med å flytte sendestasjonen for det lukkede radiosamband
for å få dekket et langt større område i løpet av 1994.
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3.2.5 KRAFTOVERFØRINGSSYSTEM
Fordelingsverkenes problem i slike situasjoner som man opplevde under uværene vinteren
1993 vil være tilgang på effekt/energi da selskapene ikke har egenproduksjon for å dekke
opp nødvendig forbruk. Dette gjør fordelingsverkene helt avhengig av det overliggende nett.
Ballangen komm. elverk rapporterer at hvis det oppstår havari på 20 kV linjene vil det ikke
føre til lengre driftsstans da ca 90% av elverkets linjer er bygget som ringnett. Skulle det
derimot oppstå havari på hovednettet må det settes inn tiltak for å spare strøm etter
oppsatte (rasjonerings-)planer.
Repvåg Kraftlag har søkt konsesjon for å erstatte eksisterende 36 kV "reservelinje" til
Honningsvåg med en ny 66 kV linje. Reservelinjen er gammel og dekker kun ca 50% av
kraftbehovet i høylastperioden. Det er bestilt anlegg for fjernstyring av 24 kV linjebrytere.
På 24 kV erstattes slitte E-master med H-master.
Troms Kraftforsyning har på 132 kV-nettet bygget bremsekjegler som skredforebyggende
tiltak og forsterket 5 mastepunkt. På 66 kV-nettet er det innskutt master i lange spenn pga
sammenslåing med parallelførende 22 kV. En del måletransformatorer er skiftet ut pga dårlig
teknisk standard.
Varanger Kraftiag har avdekket et behov for flere linjebrytere i hovedfordelingsnettet.
H „mmerfest Elektrisitetsverk har fornyet deler av nettet. Fornyelse av nettet vil forsette flere
år fremover. Fjernkontrollanlegg vil være installert i 1994.

3.2.6 MATERIELLE SKADER
En del skader oppstod fordi gjenstander fra bygninger etc. traff lavspentnettet. Mange
lavspent stolper og ett fjordspenn (22 kV) blåste ned.
De fleste selskapene skriver i sine rapporter at de har foretatt skogrydding, toppbefaring og
utskifting av svake punkter som stolper, barduner etc. Det er også flyttet transformatorer fra
mast til kiosk med gode erfaringer når det gjelder driftssikkerhet. Nord-Troms Kraftlag har
f.eks skiftet ut ca 30.000 m Feral og ca 250 isolatorer. Det er utført forsterkninger og bygd
nye ringforbindelser i fordelingsnettet på flere steder. Det er også avsatt midler på 1994budsjettene for slike arbeider.
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4.

OPPSUMMERING/ANBEFALINGER

Uværet vinteren 1993 har medført at en rekke tiltak er blitt gjennomført for å bedre
kraftselskapenes evnen til å takle lignende situasjoner.
Som eksempler nevnes:
Arbeidsgrupper er nedsatt for å utarbeide beredskapsplaner.
Utsatte deler av kraftnettet (lavspent og høyspent) er kartlagt og forsterket.
Det er etablert rutiner for informasjon til kunder (samarbeid med nærradioer,
NRK).
Diverse reservemateriell er innkjøpt.
Samarbeidet mellom kraftforsyningen og Televerket har blitt bedre i NordNorge.
Utarbeidelse av beredskapsplaner må prioriteres fremover.
Utstyr som detekterer intermitterende feilsteder bør raskt anskaffes flere steder i
kraftnettet.
Statistikker som viser omfanget av galopperingsfenomener og pendlende utsving av
liner i turbulent vind i Nord-Norge bør utarbeides. Det bør opprettes målestasjoner
som kartlegger hvor og hvor ofte disse fenomene oppstår.
Det må etableres rutiner for bemanning av sentralbord, driftssentraler, koblings-,
transformator- og kraftstasjoner i krisesituasjoner.
Samarbeidet med Televerket eller andre offentlige telenetteiere må viderefores.
Øvelser i krisehåndtering bør utvikles ved de enkelte kraftselskaper.
Driftssentraler i hoved- og regionalnettet skal skjermes for publikumshenvendelser i
krisesituasjoner. Telefonhenvendelsene
sentralbordbetjeningen (utvidet).
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Vesterålen - Teknisk sjef i Vesterålens Kraftlag Truls
Luneborgs innlegg på møtet i Tromsø

VEDLEGG 3
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" HELVETESUKA"

RAPPORT OM VIRKNINGENE AV UVÆRET

I VESTERÅLEN

I TIDSROMMET 01. - 05.02.1993
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DATO:

vesterålens kraftlag

PRESENTASJON

TIL:

AV VESTERÅLENS

KRAFTLAG

Vesterålens Kraftlag ble stiftet i 1939, det er et interkommunalt kraftselskap som eies av følgende kommuner:
Bø kommune med 35 %
Sortland kommune med 35 %
øksnes kommune med 30 %
Forsyningsområdet
er eierkommunene
Kvæfjord kommune i Troms.

samt Godfjord/Gullesfjord

Selskapet har hovedkontor i Sortland, og er organisert
driftsavdelinger
i Bø, Sortland og øksnes.
Selskapet

i

med

har 60 ansatte.

VK har ca. 10.000 kunder.
Kraftomsetningen

var i 1992 270 GWh.

Max.last

55 MW.

VK eier 4 småkraftverk + en vindmølle, og har tilsammen en
egenproduksjon på 46,5 GWh, midlere. Max. effekt er 10,5 MW
Høyspenningsanlegg:
3 stk.
1 "

trafostasjoner
trafostasjon

66 kV-nivå:

103 km linje/ 1 km sjøkabel

22/3/1 kV-nivå:

550 km linje/ 108 km sjø-og jordkabel

Lavspenning:

Fordelingstransformatorer:

66/22 kV
66/0,230 kV

803 km linje/ 120 km kabel.

598
(395 M

stk.
-

195 K - 8 St.)
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2.
FEILSITUASJONEN

Vaktskiftet
kl. 1500.

I TIDSROMMET

i Vesterålens

01. - 05.02. 1993

Kraftlag

foregår hver fredag

Selv om det var endel feil både på høy- og lavspentnettet fra
fredag 29.01. til mandag 01.02., så vil jeg i det etterfølgende konsentrere meg om situasjonen fra mandag, 01.02.,
k1.12.30, da overordnet nett falt ut, og alle ble fri for
strøm.

ERFARINGER

FRA VESTERALENS

KRAFTLAG

- SPESIELT

01.02.93

INFORMASJON
Når det blir total strømstans for hele forsyningsområdet
behovet for informasjon ekstremt stort.

blir

I første omgang ble informasjonen gitt fra telefoner på
driftssentralen, men vi innså snart at dette ikke var
tilfredsstillende dersom vi også skulle få arbeidsro til å
forestå nødvendige koblingsoppgaver i nettet, for å utnytte
vår egenproduksjon.
Vårt sentralbord kan utnyttes effektivt ved å sette over innkommende telefonsamtaler på ledige internlinjer uten unødig
opphold.
Totalutkoblingen skjedde på dagtid, med alle ansatte på plass.
Ansatte på administrasjonsbygget,
som ikke var direkte
engasjert i driftsarbeid, ble orientert om den situasjonen vi
befant oss i, og ble instruert om hva de skulle svare når
kunder eller andre ringte inn for å få opplysninger om situasjonen. Dette virket tilfredsstillende.
Etter hvert begynte NRK-Nordland og nærradioene å søke
opplysninger om situasjonen. Vår kontakt med radiomediet førte
til at vi nådde frem til våre kunder på en tilfredsstillende
måte, og det utviklet seg etter hvert en tett kommunikasjon,
spesielt mot NRK-Nordland.
Med nærradioene var det verre, for når strømmen var borte
stoppet sendingene fra disse fordi de ikke hadde kraftreserve
tilgjengelig.
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3.

I og med at NRK ofte informerte om situasjonen
på vårt sentralbord en god del.

avtok presset

Utover ettermiddagen og kvelden, mandag den 01.februar,
sentralbordet betjent av 2 kontoransatte.

var

Totalutkoblingen,
mandag 01.02., ga oss verdifull erfaring på
ekstern informasjon, og i de påfølgende dager gjennomførte vi
en informasjon ut til våre kunder omtrent på samme måte som
mandag. NRK og nærradioer ble benyttet ganske ofte til dette.
BRUK AV EGENPRODUKSJON

I DELER AV FORSYNINGSOMRÅDET

Totalt har vi til disposisjon

10,5 MW fra egne kraftstasjoner.

Den 01.02.kunne vi bare disponere ca. 6,5 MW . Grunnen til
dette var bl.a. at vi holdt en kraftstasjon utkoblet pga. av
vanskelige værforhold, og fare for sammenslag på linjen fram
til denne stasjon.
Den kraftproduksjonen
vi hadde disponibel ble selvsagt alt for
liten for å dekke opp vårt behov i forsyningsområdet,
hvor
totaleffekten er ca.55 MW i tunglastperioder.
Vi formidlet den
disponible kraft i retning Sortland tettsted og områder tilsluttet linjenettet før Sortland.
første omgang brukte vi lite tid på å prioritere kundemassen
etter viktighet, altså samfunnstjenelige
formål. Kun en kunde
ble tilkoblet ekstraordinært, det var Nord-Norges Salgslag,
som akkurat da drev med intensiv produksjon. NNS ligger slik
til at det ikke medfører noe ekstra bry å tilkoble disse.
Vi så ingen grunn til å sette igang storstilt prioritering
strøm fordi vi selvsagt håpet på en rask avklaring ved at
overordnet nett ble tilkoblet snarest.
Etter knapt 6 timer, k1.18.20, var strømforsyningen
igjen ved at overordnet nett kom inn.

FEILSITUASJONEN

av

intakt

01.02.

Feilsituasjonen i eget forsyningsområde var uklar i den tiden
overordnet nett var ute, og til vår overraskelse var det svært
få feil i kjølvannet av totalutkoblingen.
Forklaringen på dette er bl.a. at uværet ikke var kommet
skikkelig igang i Vesterålen på det aktuelle tidspunkt, og når
strømforsyningen ikke var der så medførte det selvsagt at feil
av elektrisk årsak ikke kunne skje.
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4.
FEILSITUASJONEN

DE ETTERFØLGENDE

DAGER

Om antallet feil var moderat den 01. så var det til gjengjeld
stort de påfølgende dager.
Uværet tiltok mer og mer utover kvelden, og natt til tirsdag
02.02. begynte feilene å komme for alvor. Fra da av og videre
utover i uka gikk det i ett.
Totalt ble det registrert 174 driftsfeil i vaktuke
Derav var det 125 lavspentfeil og 49 høyspentfeil.

4/5-93.

Til sammenlikning var det for hele året i 1991 totalt 265 feil
og i 1992 263 feil.
Feilene var forårsaket av kraftig vind og lynnedslag,
annet hadde vi 5 trafohavarier pga lynoverspenninger.

blant

Det bør også tas med at det ikke var feil på noen 66 kV-linjer
innen vårt forsyningsnett.
PRIORITERING

AV REPARASJONSINNSATSEN

Da feilene begynte å strømme på foretok vi feilretting etter
hvert, men da feilfrekvensen begynte å bli større måtte vi
foreta prioritering av reparasjonsinnsatsen.
Større feil, for eks. feil på høyspentlinjer, ble prioritert
på topp. Disse feilene berørte som oftest mange trafokretser
og mange kunder.
Som det fremgår av innledningen til dette innlegg har vi tre
Etterhvert som tiden gikk ble det klart at
driftsavdelinger.
Bø og Sortland kommuner skulle bli mest utsatt for feil.
BØ KOMMUNE

FIKK HØY PRIORITET

Bø er det tilsatt nødvendig bemanning for å ta seg av daglig
drift og vedlikehold, ialt 6 personer, mens Sortlandsavd. har
15 montører og 5-6 ingeniører som kan disponeres under
ekstreme forhold. Øksnesavd. har samme bemanning som i Bø.
Da meldingene fra Bø kom inn ble det besluttet A sende utover
3 montører og en ingeniør fra Sortland for å avlaste avdelingen ved feilretting og koordinering av reparasjonsinnsatsen.
Senere ble det sendt utover 4 montører fra øksnesavd.
Grunnen til at vi prioriterte Bø høyt var meldinger om at det
var flere mastehavarier på høyspentnettet, bl.a. var en trafomast knekket i begge masteben.
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5.
Da reparasjonsmannskapene
kom ut til Bø var vinden så sterk at
de ikke kom igang med monteringen av ny trafomast, men måtte
vente til vinden var løyet noe.
Etter som tiden gikk fikk vi god kontroll med reparasjonsarbeidet både i Bø, øksnes og Sortland.
Tidsmessig gikk det 2 døgn før alle kundene
permanent strømforsyning.

i Bø hadde

Noen kunder ble forsynt over reserveaggregater,
og det lettet
noe på presset om å få strøm, spesielt gjaldt det gårdbrukere.
Når reparasjonen av de store feilene var avsluttet gjensto
mange småfeil og sikringsbrudd. Her ble mannskapene i Bø delt
opp i mindre enheter ( 2- og 3-mannslag), noe som virket svært
effektivt.
I Sortland satte vi opp 5 stk. 2-mannslag, som ble sendt
rundt på reparasjonsarbeid.
Dette fungerte også svært godt
under de rådende forhold.
ØKSNES

-

VESTBYGD

HADDE LENGST UTKOBLINGSTID

Lengst utkobling var det i øksnes-Vestbygd som ble liggende
ute i 3 døgn.
Problemer med å komme til en bryter som var falt ut var
årsaken. Det var ikke mulig å få noen båteiere til å ta turen
ut til bryterpunktet, pga uværet.
Nevnte bryter fjernstyres normalt over NMT, og dette sambandet
var, som tidligere nevnt, ute.
BRUK AV RESERVEAGGREGATER
Vi har to store mobile aggregater
kW og ett på 80 kW.

til disposisjon.

Aggregatene var i bruk hele tiden
til uvurderlig hjelp.

under

Ett på 60

uværsperioden,

I perioder ble de kjørt separat, mens de i ett tilfelle
var faset sammen.

og var

også

SAMBAND

Kommunikasjonen
i VK er basert på telefon, mobiltelefon og
VHF-radio.
I perioder var telefon og mobiltelefon utkoblet, og det medførte at vi ikke kunne kommunisere med våre avdelinger i Bø og
Øksnes. Når kommunikasjonen uteblir er det svært utrivelig for
de som skal lede reparasjonsinnsatsen.
I Sortland hadde vi VHF anlegget, og det fungerte svært godt
selv om vi i ettertid oppdaget at lynet hadde slått ned i
dette anlegget.
-
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6,
ØKONOMI
Vi har ikke noen eksakt oversikt over de kostnader vi ble
påført under uværet, men grovt regnet var de ekstraordinære
utgiftene på ca. 1 mill.kr.
Største enkeltutgift fikk vi på en 22 kV-jordkabel. Denne
måtte skiftes ut i hele sin lengde på ca. 900 meter.
RESERVEMATERIELL

Det var ingen problemer med på fremskaffe nødvendig materiell
til feilrettingsarbeidet
sålenge uværet varte.
Materiellet ble tatt ut fra eget lager samt supplert med
materiell fra lokal leverandør på Sortland.
OPPFØLGING
Kort tid etter at "Helvetesuka"
møte.

var over ble det innkalt

til

Formålet med møtet var å ta en gjennomgang av situasjonen i de
dagene uværet var over oss, vurdere gode og dårlig erfaringer.
Dessuten skulle vi avklare hva vi skulle prioritere
ingsfasen samt legge strategien fremover.
Følgende

i oppfølg-

emner ble diskutert:

Personell.
Rehabilitering

av høyspentnettet

Reparasjonsarbeid
Helikopterbefaring

i lavspentnettet
av linjenettet.

Reserveaggregater.
Reservemateriell.
Kommunikasjon.
Informasjon/Informasjonsberedskap.
Peredskapsplan

i Bø.

for fredstid.

kortsiktig.
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7.
Det ble konkluderte
Kvaliteten

med at det meste hadde fungert bra.

på Televerkets

Mannskapene

begynte

Hvileperioder

anlegg var ikke tilfredsstillende.

å bli slitne etter flere dagers

hardkjør.

må legges inn ved lange reparasjonsinnsatser.

Pga. stor usikkerhet om fordelingsnettets tilstand ble det
besluttet å gjennomføre helikopterbefaring
av høyspentnettet.
Befaringen ble gjennomført noen dager etter uværet, og vi
fant da 2 grove feil. Disse besto av løse faser i mast.
Ellers var linjene i bra stand etter uværet.

STRATEGIER
Følgende

- MÅLSETTING

strategiske

- KORT-/LANGSIKTIG

mål er satt etter ovennevnte

1.

Rehabilitering

av høyspentnettet

2.

Rehabilitering

av fordelingsnettet,

3.

Kommunikasjon

4.

Informasjonsplan.

5.

Beredskapsplan

6.

Reserveaggregater.

REHABILITERING

møte:

i Bø.
kort-/langsiktig.

- VHF-radio.

for fredstid.

AV HØYSPENTNETTET

I BØ

Spesielt stor feilhyppighet i deler av linjenettet i Bø avd.
medførte at det ble fokusert ekstra på disse forhold.
Under møtet ble det oppnevnt en prosjektgruppe som skulle ha
som mål å bedre nettkvaliteten i deler av nettet i 13ø.
Den økonomiske rammen ble satt til 2,5 mill.kr. og det ble
forutsatt at prosjektet skulle være gjennomført i 1993.
FREMDRIFT:

Prosjektet

REHABILITERING
KORTSIKTIG

vil stort sett være sluttført

AV FORDELINGSNETTET

i 1993.

- KORT-/LANGSIKTIG

LAVSPENTNETTET

I uværsperioden måtte vi foreta opptil flere feilrettinger på
samme trafokrets. Det ga oss en indikasjon på at tilstanden på
lavspentnettet på flere trafokretser var dårlig.
Det ble på besluttet å prioritere
gangere under uværet.

trafokretser

som var gjen-
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8.
FREMDRIFT:

Reparasjon og utskiftinger ble gjennomført
umiddelbart etter at uværet var over.

LANGSIKTIG
Langsiktig innsats i fordelingsnettet blir å rehabilitere høyspentlinjer som vi ut fra erfaring vet er i dårlig tilstand,
og linjer som under uværet fremsto med opptil flere feil.
FREMDRIFT:

Målsetting er å rehabilitere
linjer innen 1997.

viktige

høyspent-

KOMMUNIKASJON
bygger på telefon,
Kraftlagets kommunikasjonssystem
telefon og VHF-radioanlegg.
VHF-sambandet er bygget opp med egne basisstasjoner
og øksnes, mens Bø ikke har slikt anlegg.

mobili Sortland

Ulempen med våre anlegg er at Sortland og øksnes basisstasjoner ikke kan kommunisere med hverandre.

I løpet av uværsperioden

hadde vi flere utfall av telenett og
var intakt hele tiden.
VHF-anlegget
mens
mobiltelefonnett,
Da det sto på som verst hadde vi til tider ingen kommunikasjon
med Bø og øksnes.
I den situasjonen vi befant oss i var behovet for kommunikasjon veldig stort, og når kommunikasjonen svikter er det
krise.
Televerket er i ettertid kontaktet med tanke på bedring
i deres stasjoner.
batterikapasiteten

av

Tilbakemeldingen fra Televerket er at batteribanken er god.
Dvs, at batterianleggene skal holde i 24 timer, og det skal
være nok til å dekke ekstremsituasjoner.
Det bør nevnes til Televerkets forsvar at en større antennemast ble blåst overende på Myre, og at strømforsyningen var
ute mer enn 24 timer i enkelte områder pga. større skader på
vårt nett.
FREMDRIFT:

Det er lite vi kan gjøre med telefon og mobiltelefon mot Televerket, og derfor skal vi, med
utgangspunkt i basisstasjon Sortland, bygge ut
forbindelsen til Bø og øksnes ved å plassere VHFradioer ved hvert avdelingskontor, slik at
kommunikasjonen mellom driftssentral og uteavd.
er best mulig.
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9.
Denne delen av anlegget
november mnd. -93.

vil være operativ

i

VHF-anlegget er meget viktig når ekstreme
feilsituasjoner oppstår, og vi kommer til å
prioritere dette sambandet i fremtiden.

INFORMASJON/INFORMASJONSBEREDSKAP
Erfaringene vi høstet i tidsrommet 01.- 05.02. medførte at vi
ble enige om å lage en informasjonsberedskap
for vår bedrift.
FREMDRIFT:

BEREDSKAPSPLAN

Retningslinjene
for informasjon ble utarbeidet
straks etter at uværet var over, og planen ble
satt ut i livet fra 09.03.93.

FOR FREDSTID

Fra august 1993 skal bl.a. fordelingsverkene
skapsplan for fredstid.

ha en bered-

Alle ekstremsituasjoner
krever at vi handler. Det er også
viktig at våre handlinger blir riktig i forhold til de
situasjoner som oppstår.
Dersom vi skal ha muligheter for å takle ekstremsituasjoner
fredstid på en riktig måte må det utarbeides en beredskapsplan.

i

En beredskapsplan må etter min mening være enkel og grei i
oppbygging og bruk, og det skal ikke være tvil om hvem som har
ansvaret for de forskjellige funksjoner i planen, hva som skal
gjøres, når det skal gjøres og av hvem.
Dersom en krise skulle oppstå er det i første omgang overordnet vakt som må vurdere om beredskapsplanen
skal iverksettes. Vurdering av en krises omfang er forskjellig fra
person til person, og det vil være en god støtte for overordnet vakt å trekke everksjef/driftslederen
med i denne
vurdering.
En beredskapsplan må inneholde opplysninger om organisatoriske
forhold, ansvar og myndighet, varsling ved ulykker, prioriteringsliste, telefonlister, ressursoversikt
(utstyr, entreprenører, leverandører m.m.)
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Vi har nedsatt et utvalg som skal lage en beredskapsplan for vår bedrift.
Arbeidet med planen er igangsatt, og vi tar sikte
på å fremlegge beredskapsplanen
innen utgangen
av 1993.

FREMDRIFT:

Den tidliger nevnte informasjonsplan
som en del av beredskapsplanen.

vil inngå

RESERVEAGGREGATER

Erfaringen med mobile aggregater var meget god under uværsperioden. Begrensningen lå i det at vi ikke har mer enn to
aggregater av brukbar størrelse.
FREMDRIFT:

Vi har satt oss som mål å bygge ut parken av
reserveaggregater
i tiden fremover. I 1994 planlegger vi å kjøpe inn aggregater.
Erfaringene viser at aggregater fra ca. 15 kW til
ca.80 kW er velegnet. Disse er også transportvennlig. Vi registrerer også at aggregatene
mer og mer benyttes ved planlagt arbeid.
Vi kommer også til å vurdere om vi bør plassere
reserveaggregater ute på øyene i øksnes Vestbygd.
Disse områdene er svært utilgjengelig når uværet
står på.
Det skal også vurderes om det er hensiktsmessig å
leie ut reserveaggregat til nærradiostasjonene
i
forsyningsområdet. Dette med tanke på å
opprettholde en god informasjon ut til våre
kunder i ekstremsituasjoner.

Sortland

26.10.1993
/

/
Truls Luneborg
teknisk sjef
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HVORDAN SKAL VI
OG MEDIA

Når
-Når
Når
Når
Når
Når

FORHOLDE OSS TIL INFORMASJONSBEHOVET

VED EN NY EKSTREMSITUASJON

kraftverk havarerer
nøkkelmastene knekker
nettet bryter sammen
trafostasjoner brenner
bruene ikke er farbare pga orkan
veiene blokkeres av snøfall og holke

Da gjelder det å ha stearinlys,
lommelyktbatteriene
i orden!
1. MENTAL

gassflaskene

og

BEREDSKAP

Vi går hjem etter arbeidstid en vanlig dag.
Ikke noe særskilt
vær, men så skjer "noe uventet" - om natten eller tidlig på
morgenen - og det er krise for eforsyninga.
Vi går hjem fredag ettermiddag og håper på ei rolig helg, men
ulykker/uhell/uvær
skjer ikke så sjelden fredag ettermiddag!
alternativt:
Lørdag eller søndag ettermiddag:
Uværet kommer eller alarmen
går. På den ene siden, så er det en stund til mandag morgen
og ny arbeidsuke.
På den andre siden, så er media litt ute av
drift.
Iallfall før omlegginga i NRK!
KONKLUSJON:

En sjøl må gjøre seg treffbar, event. med
stedfortreder, hvis det er uvær i vente eller belastningen
stor, da kan det alltids skje noe.
SÅ PERSONLIG

2,
ETABLERE

MENTAL BEREDSKAP

-

er

FØRE VAR!

SITUASJONEN

Ett tradisjonelt uvær har begynt på sine herjinger i NorgeNorge.
Det kommer nordfra, med iskulde, snø og slaps.
Det er
mørketid, temperaturendringer/huskaldt,
så folk fyrer masse.
-Det blir brudd over fjellet til Sverige.
Regionen nord for Saltfjellet.

Vi blir

Det blir brann i trafostasjonen i Salangen.
personskade.
Det er tunglastperiode.

isolert i

Det er

3
OPERERE

HJEMMEFRA

I en første fase, bør jeg egentlig være forberedt på å operere
hjemme eller fra mobil-tlf med personsøker. Det betyr at jeg
bør ha tlf nr hjemme, selv om jeg har tlf katalog.

2

Den første fasen - det vil kanskje være usikkerhet om hvor
viktig eller stort dette nå er, men tror i hovedsak at fra
første telefon fra Driftssentralen, media eller annen
vakthavende, da vil jeg være i gang.
Kjørbar bil/ drosje
Komme seg på jobb
4.
PÅ JOBB
Det første vil være å gå på Driftssentralen etter orientering. Er det "stort" bør det allerede være ekstra folk der,
bl.a. for å orientere media og oss i ledelsen som strømmer til
-Dernest vil jeg besøke vaktrommet for Tromsø, for orientering
Hvis "kjernen" er sonene, er Driftssentralen ett bindeledd,
men det vil værte viktig å få opprettet direkte kontakt med
soneledelsen og informantene på Sjøvegan, hvis det er
Salangen-transformatorstasjon som er sentrum.
Noe som forresten er viktig når det gjelder Driftssentralen er
at når det blir hektisk må vakthavende på bordet skjermes fra
direkte telefoner inn fra media eller andre utenforstående.
Ofte vil det fungere greit, men det kan fort bli en
uforsvarlig situasjon.
LEDELSEN

PÅ JOBB

Ettersom ledelsen begynner å komme på jobb, tar rette
vedkommende kommando og samler til et stabs- orienteringsmøte
på direktøren kontor, driftssentralen eller styrerommet.
Formidler den informasjon man har - fordeler oppgaver/ansvar.
AVTALER NYTT MØTE.

INFO-STABEN
Å etablere en info-stab vil være nyttig.

En på

Driftssentralen
hos oss blinkes spesielt ut, både som
mellommann mellom dem og meg, og som mitt alter ego mot media.
I tillegg blinkes ut et par andre personer i bedriften som kan
fungere som info-medarbeidere og som ledelsen og mine
hjelpesmenn.
-Til informasjonsinnsamling
og formidling til ansatte.
En
oppgave vil også være ansvar for å høre på radio og rapportere
tilbake til ledelsen.

TELEFONENE
Har vi telefon, da lar mye seg kommunisere, men når de
begynner å svikte, begynner trøbbelet.
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I Tafjord hvo/ de hadde 2-1 uvær i januar 93 regner de slik:
først detter 400 kV, så 130, deretter tlf, så mobil.
Interne
kommunikasjonssystemet
viktig.
De bemanner også kraftverk og
dobbelt på Driftssentralen når de venter "uvær."

MEN FORUTSETTER

NÅ AT TELEFONENE

OG DA KONTAKTER

VI MEDIA SJØL:

NRK og nærradioene

vil være

FUNGERER:

første prioritet,

men

NTB kan være et godt utgangspunkt, lokalt hvis det er
tilgjengelig, Oslo ellers.
Da får vi ut ei melding raskt og
effektivt, gjennom etablerte nettverk.
Før vi går på telefonen er det nyttig å lage ei skriftlig
melding, med de nødvendige stikkord og viktigste opplysnigene,
som event kan faxes.
FAX er et hjelpemiddel, som er utrolig nyttig og effektivt.
bør f.eks. ha forhåndsprogrammerte
serier til media.

Vi

Litt avhengig av tidspunkt, men det er RADIO som vil være
første prioritet ved en krise.
Helt til alt ramler ned, vil
folk ty til radioen for å få vite hva som skjer og hvordan de
skal forholde seg.

en krisesituasjon vil media ringe oss, men om de kommer
igjennom er et stort spørsmål.
Derfor er det viktig at vi
SJØL ER OFFENSIVE, at vi sjøl tar kontakt med NRK, forteller
hva som har skjedd.
Drøfter hva vi gjør, gjør noen antagelser,
TIDSPUNKT FOR NESTE GANG VI skal ringe.
Det samme gjør vi med nettverket
nærradioer.

og AVTALER

av lokalradioer

og

Vi tar hensyn til sendetidene på radio. NRK Troms
sendinger på dagen og kan ta tid fra rikssendingene
nyhetsbulletiner,
f.eks. hver hele klokketime.
Vi tar hensyn til avisenes
forberedelsestid.

trykketider

SÅ

har
til

og nødvendig

AVISENE skal også ha sine meldinger, og der avtaler vi hvordan
vi skal følge opp i forhold til dem. De har sine deadlines,
og avisa skal fylles, det må vi også ta hensyn til.
Nå vil avisene ved en krise fort stå i døra, for å registere
hva som skjer, for å kunne fylle sitt medium, selv om det er
såkalt gammelt nytt, når de kommer på gata dagen etter.
Vi må ta oss tid til dem. Gi dem god briefing på hva som
skjer. LA DEM FÅ TA BILDER.
Fra vaktrommet, fra lageret hvor
mannskap er iferd med å hente ut materiell,
eller fra ekstra
bemanning på sentralbord.
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Hvis vi da har foto, kart eller illustrasjoner tilgjengelig,
da eller seinere, er det svært positivt og bør være en del av
vår Info-beredskapsplan.
Når første NRK-reporter eller nærradio kommer, eller fjernsyn
for den del, må de få snakke med LEDELSEN. Det kan være meg
her eller annen person, som har informasjonsansvar.
Men vi må ikke UNNLATE å bistå media, selv om "ledelsen" ikke
er tilgjengelig.
og nærmere avtale, kan vedkommende
gå på lufta og fortelle omverdenen muntlig, der og da, hva som
skjer og hva som gjøres.

Etter en første orientering

I en slik sammenheng må beredskapsledelsen/bedriftsledelsen
være forberedt på å være tilgjengelig for media og
være informasjonsvillig.
LA OMVERDENEN FÅ LOV TIL
VI GJØR

FØRSTE

MELDING

Å BLI

DELAKTIG

I

DET VIKTIGE

ARBEIDET

UT

Meldinga må inneholde opplysninger om sted, hendelsen, og hvor
mange av everkets husstander som er uten strøm.
Vi må gjøre abonnenter om til husstander og vi må bruke
normale geografiske betegnelser.
Skadeårsak, omfang og reparasjonstid - vi må komme med
rimelige fornuftige antagelser, selv om vi skal være
tilbakeholdne med å fastslå årsaker og når strømmen kommer
tilbake.
Hvor mange som er uten strøm - jo flere jo bedre i medias
øyne.
Lengde, hvor lenge uten - jo lenger jo bedre, helt til det
snur seg og vi får kritikk for en dårlig jobb.
Det vi vil kunne tilby av informasjon er at folk er
mobilisert, sendt ut for å ta rede på skadeomfang.
Reparasjonsmannskap
er mobilisert.
Vaktmannskapene
på
Driftssentralen
er dobla.
Sentralbordet/vakttelefonene
bemannet.

er

Å ikke vite, er en ærlig sak, men at vi har sendt folk ut
og at vi venter tilbakemelding om så og så lang tid, det
er å la media og publikum bli DELAKTIG i den jobben vi
har foran oss.

MOBILISERE

NRK

Hvis det er stort trøbbel, f.eks. lørdag ettermiddag, så er
det egentlig lenge til NRK Troms, Finnmark eller Nordland skal
ha neste sending, men
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at de kan
Uværet har lært oss en del - både dem og oss
kontaktes privat, så får NRK distriktiskontorene være med på
å mobilisere.
Det betyr at vi må ha ei liste med navn og privattelefoner
også tilgjengelig i Info-Beredskapsplanen.
NRK får bruke sin innflytelse, kunnskap og muligheter, og
event. gjøre slik at de f.eks. kan bryte inn i rikssendingene
på hele klokkeslett for å informere regionalt.
Ellers må vi sjøl prioritere de nødvendige nærradioene.
ta drosje

til studio, hvis vi

ikke kommer

fram

Om så
på telefon.

SIKRE SEG INFO/ SAMARBEIDSPARTNERE

Så er det videre det å samle info / få oversikt over
situasjonen.
Det kan bety på kontakte Driftssentralen Alta, Narvik,
everk/andre nordpå.
Det kan bety å få kontakt med Statnett, Oslo, Tor Inge,
Statkraft, Dankert, ENI f.eks.
FORMIDLE INFO TIL SAMFUNNET UTENOM MEDIA
Den interne info-tjenesten må ikke undervurderes. Det at
telefonbetjenter/vakthavende får de nødvendige opplysninger vi
har og at de oppdateres fortløpende.
Og at

vi

bruker

de

som

er

mobilisert

til

å

informere

ordførere, kommunene, teknisk etat, bedrifter etc.
INFO-KILDER

for Info-stab

Beredskapsledelsen
Driftssentralen/ vakttjenesten
MÅLGRUPPER

FOR INFOSTAB

-Media
-Sentralbord(ene)/svartjenesten
Sonekontorene
-Egne ansatte

Politiet/LRS-Lokal redningssentral
Egne politikere
Faglig myndighet
-Forsikrings/finansieringsselskap
Bransjen
-

-Kommunene
Kunder

VEDLEGG 4

GRUPPEOPPGAVER OG BESVARELSER

Oppgave 1 Kommenter kort anbefalingene i havarigruppens rapport.
(Havarigruppens anbefalinger D uthevet)

Linietraseer

Ved valg av linjetraseer må driftssikkerheten i systemet bli tillagt større
betydning.
Faseavstandene for planopphengte liner bør økes på de mest værharde
strekningene, evt at flere master settes inn eller at andre mastekonfigurasjoner
velges.
Det legges i dag ofte større vekt på miljø og naturvern enn driftssikkerhet når
linjetraseer skal velges.
Dimensjonering må ivaretas i forhold til trase, herunder også faseavstand og
spennlengder.

Leverin ssikkerhet
Overforingsnettets leveringssikkerhet må analyseres mht reservekapasitet
gjennom alternative-/parallelle
ledninger, transformatorstasjoner
mv
(systemanalyse).
Reserveforbindelser bør så langt som mulig legges i separate traseer, slik at ikke
feil/skade på den ene linjen fører til driftsstans av den andre (f.eks. mastevelt).

Fordelin stransformatorer
Vern av fordelingstransformatorene bør vies større oppmerksomhet.
Fordelingstransformatorer bør plasseres i kiosker på bakken. De vil da være bedre
beskyttet mot lynnedslag og lettere tilgjengelig for reparasjoner. Det bør også
benyttes overspenningsavledere for å beskyttet transformatoren og kabelen fra
masten bedre.
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Nødstrømsa
fl

re ater:

Det bor utplasseres nødstromsaggregater på steder som kan være vanskelig
å komme frem til i en uværssituasjon.
Vanskelig adkomst kan bety at det også er vanskelig å komme til for å få anlegget
drift. Opplæring av lokalt personell kan være en løsning.
Rutiner for drift og
utarbeides/innskjerpes.

vedlikehold

av

nødstrømsaggregater

må

En bruksplan for eksisterende nødstromsaggregater bør utarbeides ved hvert
selskap.
fl

Reserve-/forbruksmateriell til nødstromsaggregatene må anskaffes.
Kunden må gjøres oppmerksom på eget ansvar. Strømleveranser skal kontraktfestes.
Kraftselskapene har plikt til å informere kundene om at strømmen kan bli borte. Da
er det opp til kundene selv å sikre seg med nødstrømsanlegg.
Det vil være smart å samarbeide med byggeiere om etablering av reservekraftanlegg.
Sikkerheten i kraftsystemet må bedres, men det vil gi store kostnadsøkninger for
kraftselskapene. Spørsmålet er om betalingsvillighet er tilstede hos kundene for å få
økt leveringssikkerhet.

Beredskap

Øvelser i håndtering av
gjennomføres.

unormale situasjoner/beredskapsovelser

bør

Øvelser er klart nødvendige.
Kan øvingsopplegg standardiseres?
fl

Alle everkene må utarbeide planer for stromrasjonering som kan brukes i
perioder med knapp tilgang på strøm. Det må lages lister over prioriterte
forbrukere.
Planer for prioritering må utarbeides i samråd med kommuner og andre offentlige
myndigheter.
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fl

Det enkelte verk må lage delplan til beredskapsplanen
ekstreme værsituasjoner og informasjonsberedskap.

som omfatter unormale-/

D

Alle everkene må ha telefonlinjer som kun blir benyttet av everkets
driftspersonell, slik at ikke deres arbeid blir hindret av et overbelastet sentralbord i en eventuell krisesituasjon.

D

Det bør vurderes om everkene skal anskaffe flere og bedre VHF-anlegg slik at
forsyningsområdene til selskapene blir dekket av dette sambandet.

fl

Ekstra forsterkning av utendørs
stromforsyning mv bør utføres.

sambandsinstallasjoner

som

antenner,

Driftstelefoner må være etablert.
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Oppgave 2
Etter utvidelsen av energilovens kapittel 6, av 11 juni d.å.- heter det i § 6-2 at det kan treffes
vedtak om å sikre kraftforsyningsanlegg mot skade som skyldes:
naturgitte forhold
teknisk svikt
tilsiktede ødeleggelser
sikringstiltakene

skal også omfatte ledelse og drift.

Vurder og fremsett forslag til sikringstiltak som det er naturlig å gjennomføre i denne sammenheng.

NATURGITTE FORHOLD
Oppmerksomheten rettes mot:
Beredskapsplaner
Øvelser
Implementering (øver inn/ setter i verk)
Kontroll av reguleringsanlegg (vannveien)
Rasforebyggende tiltak
Flomsikring/nedtapping
Væravhengige disposisjoner (forurensing, salting)
Dagens forskrifter dekker i tilstrekkelig grad naturgitte forhold.
stasjoner, sikring av personell, rasfarlige områder.
D

Eks.: dammer, rorgater,

Øvelser i håndtering
av unormale
situasjoner/beredskapsøvelser
gjennomføres. Det enkelte verk må lage en delplan til beredskapsplanen
omfatter unormale-/ ekstreme værsituasjoner og informasjonsberedskap.

bør
som

TEKNISK SVIKT
Sikringstiltak:
Innforingsstasjoner (doble samleskinner i adskilte rom)
Flersidig innmating
Forbedring av dimensjoneringsnormene (spesielt forsterkning på værharde strøk)
Lokalkunnskap om værforhold
NVE bør fortsatt være aktive m.h.t. beredskapsmateriell
Standardisering av materiell og utstyr
Kvalitetskontroll av materiell og utstyr
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Begrepet leveringssikkerhet må defineres.
Hvilke avbruddstider aksepteres ?
Transport/løfteredskap
Sikring av samband
(Reserveaggregat, vedlikeholdsrutiner)
fl

De fleste feil og skader oppstod pga påkjenninger som overskred kriteriene for
dimensjonering av linjenettet. Nye normer er under utvikling.

TILSIKTEDE ØDELEGGELSER

Forebyggende tiltak :
Tiltak som reduserer mulighetene for skadeforvoldelse
Holdningsskapende arbeid
Utforming av anleggene
Overvåking av anleggene
Datasikring
Vakthold ved spesielle anlegg
Skjerpet adgangskontroll
Innbruddsalarm
Brannalarm
Fysisk sikring
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Oppgave 3
a)

Hva var mest vanskelig å håndtere under vinterens uværsperioder?
informasjon, kunder /leverandører, kraftsystemet,....)

(samband,

Det som var mest vanskelig å håndtere under vinterens uværsperioder var:
Informasjon:
internt og eksternt
fra kraftleverandører
- problemer med tele/VHF
kraftleverandør skiftet driftssentral i aktuelle tidspunkt
- prosessanlegget falt ut (vekselrettet) forvirring i ca 2 timer i Narvik
telefonnett livsviktig (to separate systemer).
Kraftsystem
Samband-/vegforbindelser

b)

Vurdere problemene i 3a) og fremsett forslag til løsninger.

Intenisambandet bør bli bedre (VHF).
Telefax kan brukes til telefon (kunder kjenner ikke nr).
Det er viktig å fortelle sannheten til media/kundene når det har oppstått
krisesituasjoner. En må tørre å si ifra når en ikke vet nok til å uttale seg sikkert om
en sak.
Ved langvarige strømavbrudd bør kraftselskapene trekke inn ekstra sentralbordbetjening.
For å bedre informasjonen ut til kundene bør kraftselskapene ha jevnlig kontakt med
NRK, nærradio, fylkesmannen o.l. utenom kriser.
Informasjon bør gis til utplukkede personer (fylkesmann, "sonekontor", presse osv.)
på eget initiativ.
De driftsmessige konsekvenser må kunne takles.
Det må bli bedre reservekapasitet i Televerkets stasjoner.
Kraftselskapene må vurdere egne sambandssystemer.
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Oppgave 4
Ble det avdekket spesielle mangler på reservedelssiden under uværsperiodene i
vinter?

Ingen spesielle problemer med reservedelsmangel.
Det bør anskaffes flere reserveaggregater.

Hvordan kan vi sikre at det er nok personell tilgjengelig til bla å reparere linjenettet
under uværsperioder ?

Når en skal forsøke å berge liv og eiendom mens uværet står på som verst, er det
viktig at så få som mulig av mannskap settes inn til dette arbeidet. Personellet må
ikke utsettes for unødig fare. Når forholdene ligger til rette for reparasjoner settes
mannskaper inn etter prioriterte oppgaver. F.eks etter spenningsnivå,
befolkningskonsentrasjon.
Hviletid for rep.styrken pålegges.
Det er viktig at personellet til en hver tid kan nås raskt via et sambandsmiddel.
Telefonnummerlister etc. må være oppdaterte og tilgjengelige.

Hvordan bør samarbeidet med fylke, kommuner, Forsvaret, politiet og andre
samarbeidende etater organiseres ved en ekstremsituasjon?

Bør inngå som en del av beredskapsplanen.
Oppgavefordeling
Varslingsrutiner
Etablere kontakter på forhånd
Forsyningsprioriteringer
Hva skal vi regne som ekstremsituasjoner? Gi eksempler.

Når liv og helse står på spill. Store materielle verdier er i ferd med å tapes. Eks.
Fiskeri, slakteri og ferskvareprodusenter. Off. institusjoner.
Situasjon lik febr. 93 "Helvetesuka"
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Oppgave 5

Ta utgangspunkt i siste vinters orkaner og vurder hvordan energiforsyningen bør forholde
seg til samfunnets behov for informasjon under slike forhold. Legg hovedvekt i besvarelsen
på følgende stikkord:
Strategi (policy)
Metode (planmessig fremgangsmåte)

STRATEGI

Samband er av avgjørende betydning
redundans
påvirke Televerket
Informasjon til samfunnet er prioritert oppgave.
Informasjon til egne medarbeidere.
Informasjonen må være korrekt.
Opplæring av medarbeidere som informanter til media.
METODE

Målgrupper:

* kunder
kommuner
off. institusjoner

Info. formidiere:

NRK

nærradio
NTB
kommuner
vaktsentraler
Informanter: * driftspersonell
* info. medarbeidere
(media)
Innhold:

D

Informasjonsplaner

Øvelse:

fl

* omfang
varighet
nærmere info, når/hvor

øvelser/drill

må utarbeides, "presse kontakt"

må utpekes.

* eget personale
kokebok for kunder
gjennomføres med jevne mellomrom.
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Oppgave 6

Hvilken lærdom har de siste års uvær gitt oss når det gjelder:
- Trasvalg ved nyanlegg
Forsterkninger/ombygninger
- Tålegrenser/leveringskvalitet
- Hjelpeforsyning/aggregater
Transformatorvern

ULEMPER/VILKÅR

SOM DET MÅ TAS HENSYN TIL I FREMTIDEN - TRASEVALG

Naturvernvennlige traseer.
Parallelføring er uheldig.
For lang avstand mellom mastene i enkelte områder.
Vanskelig terreng, bruk av helikopter under bygging, medfører også behov for
helikopter under reparasjon som igjen betinger godt vær.
Mange linjer er utsatt for saltbelegg, ising.

Punkter/strekninger på traseer som kan være særskilt utsatt for vind, snø/is,
ras m.m. bør vurderes spesielt.

TILTAK SOM ER
OMBYGGINGER

SATT

I VERK

P.G.A.

ERFARINGER

-

FORSTERKNINGER/

Innsats på forsterkning/ombygging medfører lavere driftskostnader.
Kabling av lavspent i ekstreme tilfeller har ført til økt driftssikkerhet.
Oppfølging av forsterkning.
Innskyting av master i lange spenn.
Flytting av fordelingstransformatorer ned på bakken i kiosk.
Tiltak mot overspenninger (Høy- og lavspent).
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ERFARINGSMESSIGE IAKTAGELSER/BAKGRUNN
TÅLEGRENSER VED LEVERINGSKVALITET

FOR TILTAK/OPPFØLGING

-

Kundens tålegrense er lavere enn før
Informasjon til kunden
Dokumentasjon av leveringskvalitet skaper trygghet
Tiltak/informasjon om at kunden kan gjøre noe selv. Alle har ikke bruk for samme
kvalitet.
Nødvendig med skikkelig skogrydding.
Visuelle indikatorer
Nettutforming/fjernkontroll/lokalkontroll
Velorganisert mannskap
Beredskapslagre

HJELPEFORSYNINGIAGGREGATER

Hjelpeforsyning til kommunikasjonsutstyr er svært viktig.
Kraftselskapet må ha noen aggregater, men det er urealistisk å ha aggregater til
utlån. Spesielt utsatte kunder bør skaffe egne aggregater.
Rutiner for prøvekjøring av aggregater.

TRANSFORMATORVERN

Effektivt brannslukningsanlegg
Overspenningsvern
Differensialvern
Gassvern
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VEDLEGG 5

DELTAKERLISTE

NAVN

KRAFTSELSKAP

STILLING

Finn Roy Bakken
Tor Emaus

Alta Kraftlag A/L

overingeniør
direktør

Wiggo Knutsen
Magne Punsvik

Ballangen Komm. Elverk

elverksjef
driftsingeniør

Nils R. Eriksen

Finnmark Energiverk AS

driftsleder

Gunnar Iversen
Harald Johansen
B. 0. Holmgren

Hammerfest Elektrisitetsverk

Christian Friis

l/S Lofotkraft

stabsingeniør

Leon Larsen

Luostejok Kraftlag A/L

driftsingeniør

Svein Fredriksen

Narvik energiverk

sjefingeniø r

Ørjan Steien

AS Nordkraft

overingeniør

Anton Bråten
Jan Løvlund

Nord-Troms Kraftlag A/S

elverksjef
overingeniør

Audun Hustoft
Jan Hveding
Arild Andersen
Edvard Johnsen

Statnett SF reg. Nord-Norge

regionsjef
seksjonsleder
driftsgruppeleder
sjefsingeniør

Tor Nordgård

A/S Sydvaranger

driftsingeniør
kraftfors. avd.

Roar Eriksen
Kurt Larsen

Sør-Troms Elforsyning AS

overingeniør
overingeniør

Jens Musum
Kåre Aasland
Odd A Haldorsen
Kjell B. Mortensen
Per Nordeiet
Anne Hjort Larsen
Edv. Bernhardsen
Odd Berg
Ansgar Johansen

Troms Kraftforsyning

adm. direktør
ass.direktør
seksjonsjef
seksjonsjef
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