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1 Forord
NVEs havari gruppe er en arbeidsgruppe for gjennomgåelse og analyse av skader og
havarier på kraftforsyningsanlegg etter uvær og andre påkjenninger.
Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av uforutsette situasjoner i 1998 som
NVE har fått meldinger/rapporter om. Dersom det er ønskelig med mer detaljer kan
en ta kontakt med de berørte selskaper. Havarigruppen har også knyttet egne
kommentarer til de fleste av hendelsene.
Utgivelsen aven rapport som dette har flere formål. NVE ønsker å formidle kunnskap
og erfaringer fra skader og uhell til alle innen norsk kraftforsyning og andre som kan
ha nytte av slik informasjon; for eksempel myndigheter og bransjeorganisasjoner.
Målet med kunnskapsformidlingen er å medvirke til at antall skader med påfølgende
konsekvenser innen kraftforsyningen holdes på et fortsatt lavt nivå. Havarigruppen
ønsker også med rapporten å fokusere på og kommentere problemstillinger som det er
spesielt viktig å finne løsninger på. Feilårsakene kan grovt sett deles inn i tre: feil pga
materialtretthet, feil grunnet menneskevoldte handlinger (f. eks graveskader og skader
påført sjøkabler av skipsanker) og feil grunnet ytre påvirkning (uvær).
NVEs havarigruppe takker alle som har bidratt med rapporter, bilder og annen
informasjon i 1998/1999 og ber om at bransjen også i fremtiden vil fortsette å sende
oss meldinger om større skader og ulykker når de inntreffer.
Oslo, mars 1999

Erling Diesen
Vassdrags- og energidirektør
Trond Ljøgodt
avdelingsdirektør
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2 Sammendrag
Året 1998 var som de foregående heller ikke skånet for driftsavbrudd. Avbruddene
skyldes en rekke forskjellige forhold.
Havarigruppen har mottatt mange meldinger om feil/ulykker i kraftsystemet i 1998.
Rapporten omhandler følgende hendelser:
• feil i SF6 -anlegg
• transformatorhavarier
•

varmegang i kabeltilkobling mellom samleskinne og gjennomføring

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

havari i skillebryter
havari på effektbryter
havari i spenningstransformator
kabelfeil etter graveskade
brudd på sjøkabel forårsaket av båt
kabelmuffefeil
vannlekkasje i kraftverk
vannlekkasje i transformatorstasjon
overslag i gjennomføring
mastehavari

Som en ser av denne listen har feilbildet vært mangeartet, selv om året 1998 har vært
forskånet for store og omfattende enkelthendelser.
Det norske kraftsystemet står overfor en "eldrebølge" når det gjelder komponenter.
Det eldste ledningsnettet er fra de første tiår i dette århundret selv om deler av dette
ledningsnettet de senere år er oppgradert eller ombygget. Enkelte anleggskomponenter viser klare tegn til aldring i form av at feilhyppigheten øker. Dette
gjelder særlig porselen i apparater, oljebrytere (innendørs), transformatorer og SF6 anlegg. Det er viktig at det blir satt fokus på disse forhold slik at det blir utviklet
handlingsplaner for håndtering av denne situasjonen.
Havarier i SF6 -anlegg har vi opplevd flere av i 1998. De eldste SF6-anleggene
begynner nå å dra på årene med større sjanse for havari til følge. I et SF6 -anlegg er det
avgjørende at seksjonering og ventilasjon er gjennomtenkt og riktig utført, da det her
er svært gifige avfallstoffer som kan lekke ut. Nødvendig redningsutstyr må være
tilgjengelig og personell må Øves i bruk av dette. Et annet problem med denne
anleggstypen er at det eksisterer flere fabrikater hvor delene ikke kan brukes om
hverandre. Dette, sammen med flere generasjoner av anlegg, vanskeliggjør en effektiv
beredskap når det gjelder reservemateriell. Et SF6 -utvalg arbeider for tiden med
utforming aven utvekslingsavtale anleggseiere imellom og krav til
reservedelsbeholdning.
Allikevel må en totalt sett kunne si at kraftforsyningen har svært god driftssikkerhet.
Driftsavbrudd vil alltid kunne forekomme - uansett investeringer eller forbedringer.
Det som er viktig er at beredskapen fungerer når havariet/driftsavbruddet er et
faktum.
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Havariene omtalt i denne årsrapporten viser igjen med all tydelighet at den beredskap
som ligger i reservemateriell har avgjørende betydning når uhell inntreffer. Uhell
skjer gjeme på vinterstid med snø og kulde. Det å kunne sette inn reservemateriell
som f eks reservetransformatorer og beredskapsmaster i kraftsystemet en periode, slik
at havarerte komponenter kan tas ut for å repareres eller permanent erstattes, er god
beredskap.
Også i 1998 opplevde norsk kraftforsyning havari i transformatorer og
transformatorceller. I 1997 skjedde det omfattende havariet i Halden
transformatorstasjon. Hendelsene innebærer at det til enhver tid må settes fokus på
kontrollrutinene ved transformatorstasjoner, særlig overspenningsavledere, oljebrønner,
steinfiltere, vannansamling m.m. Transformatorer med tilkoblinger er svært sårbare
punkter i kraftsystemet der utbedring av feil ofte tar lang tid. Tilgang på reservemateriell,
leveringstider, og konsekvenser ved havari bør kartlegges og inngå som en del av
beredskapsplanleggingen. Reparasjonsberedskap og rehabiliteringsevne må settes på
dagsorden.
Uvær (stormer/ising) var også foranledningen til havari i 1998, men ikke i samme
grad som enkelte tidligere år. Reservemateriell i form av bla beredskapsmaster
kommer til nytte, og reduserer avbruddstidene betraktelig.
Brannseksjonering av kraftanlegg vil hindre røyk- og brannutvikling. Havarigruppen
ser på dette som et meget godt forebyggende tiltak for reduksjon av skadeomfang ved
et havari. Likeledes må brannvernanlegg ajourholdes og testes regelmessig.
Kraftselskapene må gjennom planverktøy ha nedfelt rutiner for regelmessig
bruk/starting av batterianlegg, nødstrømsaggregater ved strømutfall og andre
beredskapstiltak.
I Norge er det mange sjøkabelanlegg. Havari av slike anlegg får store konsekvenser
både driftsmessig og økonomisk. Havariet på Nord-Møre påførte NEAS ca. 30,- mill.
kr. i reparasjonsutgifter - tre ganger mer enn kostnadene med Møre-orkanen.
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3 Innledning
Årsrapporten gir en kortfattet beskrivelse av "unormale" situasjoner og hendelser i
kraftforsyningen i 1998 som NVEs havarigruppe har mottatt eller innhentet rapporter
fra. Det er også med en hendelse fra november 97, som av forskjellige årsaker ikke
ble omtalt i fjorårets rapport.
Hendelsene omtales i kronologisk rekkefølge.

4 NVEs havarigruppe
På bakgrunn av de ekstreme værforholdene på begynnelsen av 90-tallet ble NVEs
havarigruppe, "Arbeidsgruppe for gjennomgåelse og analyse av skader og havarier på
kraftforsyningsanlegg etter uvær og andre hendelser", nedsatt den 5. mars 1993 av
Vassdrags- og energidirektøren.
Medlemmer i 1998:
• Sjur Bjerkli, Sikkerhetsavdelingen (red.)
• Hans Otnes, Sikkerhetsavdelingen (leder havarigruppen)
• Frode Trengereid, Energiavdelingen
Arbeidsgruppen ble gitt følgende oppgaver:
• Holde seg orientert om alle større skader på kraftforsyningsanlegg etter uvær eller
andre hendelser. Besørge innsamling av rapporter om skadeomfang fra berørte
kraftselskaper.
• Gjennomgå og analysere rapportene. I egen rapport fremsette forslag til tiltak som
kan styrke de forskjellige deler av kraftforsyningen, teknisk og administrativt, på
produksjons-, overførings- og på kontrollsiden.
Havarigruppen ønsker å komme i kontakt med everkene/kraftselskapene raskt etter en
hendelse for å få oversikt over hva som har skjedd mht. årsak, omfang, konsekvenser,
utbedringstiltak, samordning m.m. Denne kontakten kan etableres pr. telefon, telefax
eller e-post og eventuelt følges opp med møterlbefaringer. Sensitiv/gradert
informasjon skal behandles iht gjeldende regelverk.
Havarigruppen vil, på bakgrunn av de opplysninger som kommer frem, vurdere om
det skal utarbeides en kortfattet rapport som beskriver foreløpige konklusjoner og
eventuelt anbefalinger som kan bidra til å motvirke lignende ulykker/hendelser.
Informasjon om ulykker/større strømavbrudd har, i tillegg til stor generell interesse,
også betydning for kraftforsyningen i sitt arbeide med å oppnå et mest mulig pålitelig
kraftsystem. Ved årets slutt vil havarigruppen utarbeide årsrapport.
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5 Områder som havarigruppen
undersøker spesielt
Rapporter til NVEs havarigruppe - Ønsket innhold
Havarigruppen ønsker å få tilsendt rapporter i forbindelse med alle større skader og
ulykker i kraftforsyningen så raskt som mulig etter en hendelse, slik at vi raskt kan
informere NVEs ledelse og Olje og energidepartementet. Erfaringsrapporter som
utarbeides i etterhånd aven større skade/ulykke er vi også svært interessert i å få
oversendt. Spesielt ønskes opplysninger om forhold tilknyttet:
1. Hendelsesforløpene.
NVEs havarigruppe ønsker en kortfattet beskrivelse av hva som har skjedd. Med en
beskrivelse av skadested, tidspunkt for hendelsene, skadeomfang på materiell og
personell, konsekvenser for kundene, reparasjonstider, antatte kostnader og mulige
feilårsaker. Bilder som illustrerer skadene vil også være interessant.

2. Hvordan selskapets beredskapsplaner ble brukt og fungerte under hendelsene,
herunder:

Innsatsplaner:
I alle beredskapsplaner skal det finnes innsatsplaner som beskriver hvordan
ulike typer av skader og større ulykker skal håndteres i selskapene.
Eksplosjonerlbranner i fjellanlegg, skader på SF6 anlegg, havarier på linjer og
kabelanlegg er eksempler på hendelser som i beredskapsplanene bør omtales
med egne innsatsplaner. Etter å ha vært gjennom en hendelse som har medført
at en har brukt en innsatsplan, er det viktig å få evaluert planen. Fungerte
tingene slik som de var forutsatt? Havarigruppen er interessert i å få vite mer
om de erfaringer de ulike selskapene gjør i forhold til egne innsatsplaner.
Informasjonstjeneste:
Det er interessant å vite litt mer om hvordan informasjonen ble håndert internt
i selskapet, eksternt til kundene og hvordan krisehånderingsinformasjon ble
håndtert ut mot media. God informasjonshåndtering er viktig for at
konsekvensene ved skader og ulykker skal bli så små som mulig. Medienes
omtale/kritikk i etterhånd vil også være påvirket av hvordan de blir holdt
orientert om det som har skjedd.
Samband:
Avgjørende for god informasjonsflyt internt og eksternt er at sambandssystemene som benyttes fungerer etter hensikten. Det har ofte vist seg at
mobiltelefonsamband får problemer ved lengre strømavbrudd. Mobiltelefon
er ikke i samsvar med bestemmelsene, og ikke godkjent som nødsamband.
Overbelastede sentralbord og sambandslinjer er også ofte et problem.
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Reparasjonsberedskapen:
Ved alle større skader og ulykker i kraftforsyningen vil
reparasjonsberedskapen til selskapene som er involvert komme i fokus. Etter
en skade er det nødvendig å få klarlagt hva som fungerte og hva som sviktet i
forhold til personellressurser og tilgangen på reservemateriell, verktøy og
andre hjelpemidler. Det er alltid et forbedringspotensiale. Konsekvensene ved
større feil på kraftanlegg, for eksempel et strømavbrudds varighet, vil være
avhengig av reparasjonsberedskapen ved bruk av nødstrømsaggregater eller
reservetransformatorer for begrensing av konsekvensene.
3. Oppfølgingen av hendelsen
Etter en større skade/ulykke er det viktig å komme med råd om/forslag til tiltak for å
forhindre at tilsvarende skader/ulykker skjer igjen, eller at konsekvensene kan
reduseres. Slike råd og forslag er av interesse for andre selskaper i norsk
kraftforsyning. Det er viktig at kunnskap som kan bidra med å begrense skader på
kraftssystemet blir gjort kjent for bransjen.

6 Hendelser i kraftforsyningen i
1998
6.1

Energiselskapet Asker og Bærum Viklingshavari i Uvdal kraftstasjon

Den 29. november 1997 havarerte treviklingstransformatoren i Uvdal 2 (9/132/300
kV, 50/100/150 MVA), som er en meget viktig komponent i stasjonen.
Transformatoren (fra 1967) er plassert 1300 m inne i fjellet under maskinhallen.
Stasjonen er eid av Energiselskapet Asker & Bærum.
Det var også feil på transformatoren i 1996. En lysbue hadde dengang forårsaket
gasser og partikler i oljen i transformatoren som måtte repareres.
Kortslutning i 300 kV viklingen var trolig årsaken til feilen i 1996 og 1997. Den siste
feilen førte til at membran i ekspansjonsbelg var blåst ut og hele transformatorcella
var dekket aven oljefilm. Halogenanlegget var løst ut på begge kretsene (trykk og
optisk utløsning). Ca. 4000 liter olje gikk tapt. 3 stk 300 kV viklinger og l stk 132 kV
er nå skiftet ut. Transformatoren var i drift igjen 25.03.98.
Havarigruppens kommentarer:
I transformatorer av denne typen er det 50 tonn med olje. De representerer en
stor brannfare i fjellanlegg. Det er derfor viktig at oljen ikke spres utover i
stasjonen ved alvorlige feil på transformatoren. Viktigheten av seksjonering og
gode systemer for å fange opp store oljelekkasjer er derfor avgjørende for
skadeomfanget i stasjonene. Steinfiltrene under transformatorene må være av
riktig type og renset for grus, sand og smuss. Oljekammer som skal samle opp
oljen må være tomme for vann m.m. I eldre stasjoner i fjell bør en særlig være
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oppmerksom på den brannfaren en transformator (ofte gamle transformatorer)
representerer.

6.2

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - Brann i Røra
transformatorstasjon

Den 4. januar 1998 oppstod det brann i Røra transformatorstasjon. Stasjonen er eid
av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Skaden førte til avbrudd i strømforsyningen i fra
6-12 timer for abonnentene i området. Årsaken til brannen er ikke fastlagt, men
driftssentralen til NTE fikk indikasjoner på kortslutning i transformatorstasjonen. En
mulig årsak til brannen kan være varmegang i kabeltilkoblingen til AL-skinne fra 22
kV gjennomføring. To skinner var delvis nedsmeltet og et av tilkoblingspunktene var
sterkt skadet. Det er klart at det har vært oljebrann i transformatorcellen. Det oppstod
ikke brann i selve transformatoren.
Hele transformatoren ble innsendt til fabrikk og bygget opp på nytt. Kun kasse, lokk
og kjerne av opprinnelig transformator ble benyttet etter restaurering. Etter ferdig
reparasjon ble transformatoren satt i drift den 4. juni 1998.
Omkoblinger i 22 kV nettet, 8 mobile nødstrømsaggregater og en mobil
transformatorstasjon ble benyttet under reparasjonen i stasjonen for å sikre
forsyningen til abonnentene.
Brannårsaken er enda ikke fastslått. Kripos er koblet inn i saken.

Havarigruppens kommentar:
Betydningen av å ha nødstrømsaggregat og mobil transformatorstasjon
tilgjengelig blir igjen synliggjort.

6.3

Statnett SF - Havari i 132 kV skillebryter i Aura
kraftverk

Den 12. februar 1998 førte et tretthetsbrudd i en isolatorsøyle til kortslutning på
samleskinnen ved Aura Kraftverk, hvor linjeavgangene går ut fra. Denne hendelsen,
som isolert sett knapt ville vært merkbar i kraftsystemet, startet en kjedereaksjon som
mørkla hele Møre og Romsdal fylke i to til tre timer.
En porselenssøyle på en 132 kV skillebryter knakk: under manøvrering og den løse
delen falt ned og loopen forårsaket kortslutningen. Kortslutningen førte til at alle
effektbryterne løste ut og forårsaket et sjokk i kraftsystemet med spenningskolaps i
hele fylket. Alle aggregatene i Aura Kraftverk, unntatt ett, falt. Det var ikke
produksjon i Grytten Kraftverk og Trollheim Kraftverk leverte kun lokalt. Det var på
det nærmeste spenningsløst mellom Åskåra og Orkdal.
Konsekvensene av utfallet ble betydelige. Industrien fikk store tap da blant annet
aluminiumsverk, metanolfabrikk og betongvareprodusent fikk stans i produksjonen.
Sykehusene, skoler, administrasjonsbygg, serviceinstitusjoner mv. mistet også
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strømforsyningen. Mest kritisk var det for fylkessykehuset i Molde, som også fikk
svikt i nødstrømforsyningen da aggregatet stanset for overlast etter ca. 40 minutter.
Utfallet utløste en mediastorm, denne ble taklet ved at all informasjon gikk gjennom
en utpekt person som ble oppdatert kontinuerlig.
På grunn av eierforholdene er det behov for samordning mellom Statkraft SF og
Statnett SF om driftskoblinger. Denne samordningen sviktet delvis, pga.
sambandssvikt mellom de forskjellige driftssentraler.

Havarigruppens kommentar:
Samordningen mellom Statkraft SF og Statnett SF mht driftskoblinger må ikke
bli et hinder for effektiv drift av kraftsystemet. Dette er en oppgave som må
finne sin løsning.

Svikt i en komponent kan få store systemkonsekvenser.
Det er også et faktum at "eldrebølgen" har nådd kraftforsyningen. Mange
anlegg har nådd skjells år og alder med til dels skrøpelige komponenter. Disse
må kartlegges og skiftes ut.
Kraftforsyningen må til enhver tid rette søkelyset på konsekvensene av utfall.
Her ligger det en stor utfordring til aktørene i kraftsystemet jf ordningen med
kraftsystemplanlegging.

6.4

Narvik Energi AS - Kabelfeil etter graveskade i
Narvik

Den 31. mars 1998 ble Narvik by gjort strømløs i perioden fra kl. 07.30 til ca. kl.
17.00. I sammenheng med tomtearbeider ble en av kablene inn til byen slitt av og to
andre påført ytre skader. Narvik by får store deler av sin kraftforsyning gjennom 3
stk. 36 kV oljekabler.
Tomtearbeidet startet høsten 1997. I samråd med byggherren ble kablene flyttet og
oppmerket i terrenget. Endringer i byggeplanene, som Narvik Energi AS ikke ble
orientert om, medførte gravings- og sprengningsarbeider midt i kabeltraseen. Dette
kunne lett ha ført til ulykker med personskader. Saken er politianmeldt og er fortsatt
til behandling der.
Omkostningene med reparasjoner og omleggninger kom på ca. kr. 1.500.000,-.

Havarigruppens kommentar:
Slike hendelser skjer altfor ofte. Alle offentlige etater må finne tilfredsstillende
løsninger på samordning av planlegging, meldingstjeneste mv.

11

6.5

Statkraft SF - Havari på effektbryter i Skjomen
kraftverk

Den 25. mai oppstod det et totalhavari aven SF6 132 kV effektbryter i Skjomen
kraftverk (Statkraft SF). Skaden skjedde som følge av prinsippfeil i nytt styreskap (fra
1997), en holdekobling på inn-releet fra kontrollert innkobling (Konik) og en jordfeil
i en ny effektbryter (1997) ved forsøk på innfasing av generator på nettet.
Synkronisering i stasjonen skjer med 132 kV effektbryter (i spolejordet nett).
Effektbryteren hadde gjort flere innkoblingsforsøk (også usynkronisert) før
bryterpolen havarerte. Flere komponenter i stasjonen ble skadet som følge av feilene.
En avleder i nullpunktet på en transformator eksploderte. Resultatet ble at det oppstod
en stående lysbue og tilnærmet direkte jording av transformatoren (som ble påført
skader). Det ble også til dels store skader på en av generatorene (spesielt rotor).
Stasjonen ble fylt av farlige gasser og partikler som følge av bry terhav ari et.
Generatoren som ble skadet ble satt i drift i uke 1 1999.
En rekke tiltak er iverksatt i stasjonen etter at feilen var reparert. Eksempelvis er
prinsippfeilen i styreskapene, som tillot bryterne å pumpe, og holdekoblingen på innreleet nå fjernet. Det monteres motorstyrte røykspjeld i SF6 koblingsrommet. Disse
skal styres aven ny brannmeldesentral. Det skal også bygges et beredskapsrom i Aportalen.

Bildet viser at manglende seksjonering i stasjonen gjorde at avfallsproduktene fra eksplosjonen spredte
seg i det meste av stasjonen . Lensmannen stengte stasjonen. Det tok 3 dager før rengjøring og
reparasjonsarbeidene i stasjonen kunne starte. Hele 132 kV SF, koblingsanlegget i stasjonen lå utkoblet til
26.6.98. Foto: Leif Hansen,Statkraft SF

12

Bildet viser skadene på den havarerte bryterpolen. Foto: Leif Hansen, Statkraft SF

Havarigruppens kommentar:
Ulykker som dette viser at øvelse i håndtering av avfallstoffene (støv og gass)
etter en gjennombrenning i et SF6 - anlegg er nødvendig og svært viktig. Dette
for å begrense farene for personskade, skader på miljøet og for å få ned utetiden
i stasjonene. Videre er det helt avgjørende at seksjoneringen og ventilasjonen i
stasjoner med SF6 -anlegg er gjennomtenkt. Dersom det oppstår personskade i
forbindelse med et slikt uhell, må de som er uskadet kjenne til hvordan de skal
redde ut de skadede på en forsvarlig måte. Nødvendig redningsutstyr må også
være tilgjengelig. De største SF6-anleggene i Norge er ofte svært viktige anlegg i
overføringssystemet. Derfor må en også vite hva en skal gjøre dersom stasjonen
faller ut i forhold til forbikoblingsmuligheter, skaffe til veie reservemateriell og
lignende for å få stasjonene raskt i drift igjen. I Skjomen ble stasjonen liggende
ute en hel måned.

6.6

BKK Distribusjon - Kabelmuffefeil i Fana
innføringsstasjon

Den 12. juli eksploderte en PEX-kabelendemuffe i Fana innføringsstasjon. Stasjonen
tilhører BKK Distribusjon og endemuffene ble montert i 1994. Som følge av
eksplosjonen ble muffene på begge nabofaser og alle tre overspenningsavledere
ødelagt. Biter av porselen lå over 50 m fra eksplosjonsstedet og laget hakk i
stålstativer på utendørsanlegget. Det var heldigvis ikke folk tilstede i anlegget under
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eksplosjonen. Feilen har trolig startet med innvendig elektriske utladninger i muffen
som har tæret opp isolasjonen med innvendig gjennomslag som resultat.
Avbruddstiden for abonnentene i området var under en time. Anlegget ble satt i drift
igjen 21. august. BKK har mange 132 kV endemuffer av samme konstruksjon i drift.
Noen står på steder med allmen ferdsel. BKK vurderer om det er mulig å kontrollere
tilstanden på porselensendemuffer uten å demontere dem. SINTEF Energiforskning
anbefaler at BKK går videre med en elektrisk metode for høyfrekvent deteksjon av
partielle utladninger. På nye anlegg går BKK over til endemuffer av silikongummi for
å gjøre anleggene mer eksplosjonssikre.
Ett tilsvarende havari avendeavs1utning skjedde også 12. oktober 1998 i
Breidalsbukt. Porselenshuset hadde også her eksplodert og porselensbitene var spredt
over et relativt stor område.

Havarigruppens kommentar:
Det er trolig at slike feil vil skje igjen. Det må arbeides med å finne frem til sikre
metoder for å detektere feil tidsnok på anlegg av denne typen. For anlegg der det
er alminnelig ferdsel i nærheten må en være ekstra på vakt mot feil. Dersom en
ikke er sikker på at en klarer å detektere feil i tide bør det overveies å skifte slike
muffer. Dersom det ønskes mer detaljer om hvilke type muffer som ble skadet,
ta kontakt med BKK Distribusjon.

6.7

TrønderEnergi Kraft AS - Brudd på tilførselsrør
til lenseejektor i Driva kraftverk

Den 3. august, ca. kl. 01.30 stoppet begge aggregatene i Driva kraftverk. Etter 20
min, da vakthavende var på plass i kraftverket, hadde vannstanden allerede steget til
ca. 2,5 m over turbinkjellemivå. Vannstanden kom under kontroll etter at
vakthavende hadde kommet seg opp i ventilkammeret to ganger for å få stengt
hovedventilen ved hjelp av nødprosedyre. Da hadde vannstanden nådd ca. 0,75 m
over turbingulvnivå. Dette førte til vanninntrengning og oljesøl på flere vitale
komponenter. Et omfattende arbeid måtte til før kraftverket var operativt igjen.
Beredskap og prosedyrer ble satt i verk. Fagfolk fra miljø- og skadebegrensning kom
på plass og tekniske fagfolk fra leverandør og egne rekker bisto med rådgiving og
utbedring. Torsdag 13. august ble kraftverket satt i drift igjen.
Årsaken til uhellet var brudd på tilførselsrøret tillenseejektor. Dette skjedde mens
ejektor var i bruk fordi en lensepumpe var ute av drift grunnet reparasjon.
Hovedventilen skulle ha stengt automatisk ved høyt undervann, men denne har sviktet
på et avgjørende tidspunkt på grunn av ødelagte tetningsringer i lukkesleiden.
Tiltak som TrønderEnergi Kraft AS utførte etter uhellet var:
• å bytte vitale komponenter som ble dykket, som endebrytere, klemmelister,
magnetspoler, lysarmaturer, brytere, stikkontakter, lager på motorer og
komponenter i turbinregulatoren.
• tilførselrøret tillenseejektor ble utbedret og kontrollert med radiografisk rapport
• styring av ejektor vil bli overhalt og vurdert endret evt. flyttet
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• søke etter andre "feller" i anlegget
• service på hovedventilstyringen (planlagt ny styring i 1999)
• tørking av motorer og annet utstyr
Havarigruppen kommenterer:
TrønderEnergi Kraft AS har fulgt gode prosedyrer med kartlegging og
utbedring av feil etter at uhellet var et faktum. Det tok 20 min for vakthavende å
være på plass i kraftverket midt på natten. Dette ser havarigruppen som
akseptabelt. Det skal godt gjøres å kunne rykke ut raskere på en slik tid av
døgnet.

6.8

Viken Energinett AS - Feil i SF6-anlegg i
Smestad innføringsstasjon

Den 25. august mistet om lag 125000 mennesker i Oslo og Bærum strømmen som
følge av feil i Viken Energinett AS sitt 300 kV-anlegg i Smestad innføringsstasjon.
En jordkniv løste ut og laget kortslutning i SF6 -anlegget. Det var trykkstigning som
følge av gasslekkasje mellom to kammer i vegg-gjennomføringen som var årsak til
feilen. Tog, T-bane, trikker, deler av mobiltelefonnettet, en rekke trafikklys, diverse
alarmsystemer, heiser m.m. ble berørt av strømbruddet. Alle kundene i Oslo hadde
strømmen tilbake etter ca. 1 time. Det er 10 år siden tilsvarende strømbrudd i Oslo.
Havarigruppens kommentarer:
Et slikt strømbrudd i Oslo viser hvor vant vi er til å alltid ha strøm tilgjengelig.
Problemene som oppstår avdekker at ikke alle nødsystemer, som samfunnet har
laget for å sikre seg mot slike hendelser, fungerer som de skal. Nødsambandssystemene hos T -banen fungerte for eksempel ikke som de skulle. Rask
informasjon ut til samfunnet fra everket om hva som har skjedd er viktig for å
berolige befolkningen. Problemene som ble avdekket i driftssentralen til Viken
Energinett AS bør også medføre egne forbedringstiltak.

Siden slike omfattende feil skjer så sjelden er det viktig at driftspersonellet med
jevne mellomrom trenes i å håndtere situasjoner som dette. Informasjon og
varslingsrutiner, sortering av feilmeldinger, feilokalisering og iverksetting av
tiltak er eksempler på viktige øvingsmomenter.

6.9

Sira-Kvina Kraftselskap - Utfall i 300 kV
ledninger etter overslag igjennomføringer

Natten mellom 2. og 3. oktober falt 300 kV ledningen Duge - Lyse ut grunnet
overslag i en av de nye SF6 -gjennomføringene i Duge koblingsstasjon ..
Gjennomføringen i fase R, var som følge av overslaget helt utbrent og det var også
betydelige følgeskader på annet utstyr. En spenningstransformator, en HF-sperre og
tilkobling til en avleder i samme fase på taket av Duge koblingsstasjon var ødelagt.
Tetningen mellom gassrommet i SF6- anlegget og gjennomføringen var imidlertid
intakt slik at SF6-gassen fortsatt var i anlegget. I løpet av den påfølgende helgen ble
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oljesøl fra den ødelagte spenningstransformatoren samlet opp, reservedeler ble funnet
fram og det ble klargjort for å begynne reparasjonsarbeider.
Ettermiddagen søndag 4. oktober falt så 300 kV ledningen Solhom - Kvinen ut.
Feilårsaken ble også denne gang fort lokalisert til en av de nye gjennomføringene.
Gjennomføringen i fase R for ledningen til Kvinen i Solhom koblingsstasjon var
ødelagt på samme måte som på Duge, men med andre følgeskader. På Solhom ble
noe tetning i SF6-anlegget ødelagt, og deler inne i anlegget ble forskjøvet av
trykkbølgen. Det viste seg senere at 5 støtteisolatorer inne i SF6-anlegget måtte skiftes
og brannskader på kapsling og leder måtte utbedres og renses. Utvendig måtte det
skiftes noe loopetråd, og tilkoblingen for en spenningstransformator måtte sveises.
Utskifting av gjennomføringer ved koblingsstasjonene Solhom og Duge ble foretatt i
juli og august. De gjennomføringene som havarerte var derfor praktisk talt helt nye.
De gamle gjennomføringene var i begynnelsen av oktober ennå ikke nådd
avfallsplassen. Dette viste seg å være nyttig da de måtte monteres tilbake igjen
grunnet havariene. Etter det andre overslaget besluttet Sira-Kvina Kraftselskap å
koble ut også de resterende 16 nye gjennomføringene. Konsekvensene av dette var at
anleggsdeler som kraftverkene Duge, Roskrepp, Kvinen og Solhom ble satt ut av drift
grunnet utkobling av 300 kV forbindelsen Arendal- Solhom - Kvinen - Roskrepp Duge og videre til Lyse samt 300 kV forbindelsen Solhom - Tonstad, vekselsvis ble
koblet ut under dette arbeidet. Dette forårsaket omfattende driftsforstyrrelser for SiraKvina Kraftselskap og for det norske hovednettet.
Sira-Kvina Kraftselskap satte alle tilgjengelige ressurser inn for å få anleggene i drift
fortest mulig. Øvre Otra IS var behjelpelige med å stille ekstra gassbehandlingsutstyr
for arbeider i SF6-anlegg. Det ble også leid inn ekstra mobilkran og en ekstra lastebil
slik at det effektivt kunne arbeides flere steder samtidig. De første ledningene og
kraftstasjonene kunne kobles inn på kvelden den 9. oktober. videre ble det utført
gassbehandling på andre ledningsavganger slik at alle ledninger også var i drift igjen
mandag 12. oktober.
Tiltak som Sira-Kvina Kraftselskap har utført etter uhellet er:
• iverksatt tiltak for å begrense opphold ved koblingsstasjonen i Duge og Solhom
• lagt opp til tidlig varsling ved eventuelle gasslekkasjer fra de gamle
gjennomføringene som nå er i drift
• de nye gjennomføringene er sendt til fabrikken for undersøkelser
Mye tyder på at årsaken til feilene på de nye gjennomføringene kan ligge i
vannlekkasjer som følge av dårlig utførte sveiser i topplokkene. Det vil bli utarbeidet
en rapport vedrørende undersøkelser og fabrikkens forslag til videre framdrift. SiraKvina Kraftselskap vil i samarbeid med fabrikken deretter ta stilling til om
gjennomføringene kan repareres, eller om det må produseres nye.
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Bildet viser den ødelagte gjennomføringen i fase R. Det ble også ødeleggelser på en spenningstransform ator, en HF-sperre og tilkobling ti l en avleder. Foto: Askjell Tonstad, Sira-Kvina Kraftselskap

Havarigruppen kommenterer:
Det viser seg at det ikke alltid er det nye som er best. Lagerhold også av eldre
komponenter i god stand bør vurderes av kraftselskapene ved utskifting og
eventuelt lagres. Videre er det svært viktig med etter kontroll av utført arbeid.

6.10 Statnett SF - Havari på 132 kV master grunnet
is/snø og kraftig vind
Den 30. oktober havarerte to master etter hverandre på Statnett sin 132 kV ledning
Guolas - Skibotn. Etter en periode med mildvær slo været om til sørvestlig kuling og
ca. 20 knops vindhastighet. Dette forårsaket ising på master og line.
Mastekonstruksjonen er av Tron Horn gaffeltype BM2 (en halv forsterket type).
Opphengsspissene på ytterfasene har en forsterkning tilsvarende BM3. Disse ble
påmontert i 1992 da de brøt sammen etter ising på tråd og mast. Denne gang var det
mindre is enn i 92, men snøtyngden i mastekonstruksjonen var betydelig. Som en
følge av is/snø og kraftig vind fikk mast nr. 114 sammenbrudd. Denne dro videre med
seg mast nr. 115 fordi det er relativ kort spennlengde mellom disse to punktene.
Ledningen ble innkoblet igjen den 8. november etter at de havarerte mastene ble
erstattet med beredskapsmaster.
Allerede den 1. desember, i et nytt uvær, havarerte også de to beredskapsmastene.
Mastene havarerte trolig pga ekstrem vindbelastning.
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Til tross for vinterforhold lykkes det Statnett å få utført permanent reparasjon av
mastepunktene. Ved reparasjonen går Statnett over til forsterkede master BM3 både
for de to havarerte mastene. Tre nærliggende master byttes ut til BM3 til sommeren.
132 kV ledningen Guolas - Skibotn ble speninngsatt for permanent drift 09.03 .1999.
Driftsforstyrrelsen medførte ikke stans for sluttbrukere.

Bildet viser mast 114 som det ble sammenbrudd på først. Foto: Astor Aspeli, Statnett SF

Bildet viser islasten på mast 117, like ved de mastene som havarerte.
Foto: Astor Aspeli, Statnett SF
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Havarigruppens kommentar:
Dette havariet viser nytten av å ha beredskapsmaster tilgjengelig. Å foreta
reparasjonsarbeide på nettet på et slikt spenningsnivå i slikt terreng lar seg best
gjennomføre om sommeren. Havarigruppen er enig i at mastene rundt også
forsterkes slik at faren for fremtidige havarier minimaliseres.

6.11 Statnett SF - Transformatorhavari etter overslag
i et trefeste i Verdal transformatorstasjon
Den 24. november havarerte en 160 MVA 300/66 kV transformator i Verdal
transformatorstasjon. Den er eid av Statnett SF. All forsyning i området ble
opprettholdt pga omlegginger i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks 66 kV nett i
området. Det oppstod en kortslutning i transformatoren. Den observerte feilen var
overslag i et trefeste mellom to faser. Feilstedet ligger internt slik at en kortslutning
påfører transformatoren og da spesielt viklingene store mekaniske påkjenninger i
form av kortslutningskrefter. Transformatoren blir trolig satt i drift igjen etter prøver i
fabrikken i Drammen.

Havarigruppens kommentarer:
Dette havariet viser at det bør finnes planer for hva en kan gjøre ved
transformatorhavarier i viktige stasjoner i Norge. En bør før uhell inntreffer ha
vurdert hvor reservetransformatorer finnes i systemet som kan settes inn etter
havari. Transportmuligheter, fysisk utforming av transformatorene og tekniske
data må være vurdert. Er det kun Elektron som kan brukes til slik transport
over lengre strekninger til sjøs? En prioriteringsoversikt for bruk av Elektron
må utarbeides. Videre må det ses på muligheten for kansellering av oppdrag i
utlandet ved behov for skipet ved en krise i norsk kraftforsyning.

6.12 Istad Kraft AS - Eksplosjon i
spenningstransformator i Årødal
Den 15. desember 1999 kl. 1355 falt to linjeavganger i Årødal Transformatorstasjon,
etter en eksplosjon i en 132 kV spenningstransformator. Årsaken til eksplosjonen
skyldes sannsynligvis en stående jordfeilltransient som følge av sjøkabelhavariet i
Freifjorden. Eksplosjonen førte til porselenskader på nærliggende komponenter, og
det oppsto brann som sotet ned deler av anlegget. Brannen ble raskt slukket og
midlertidige forbikoblinger ble etablert. Flere komponenter i tillegg til
transformatoren som eksploderte måtte skiftes ut i ettertid.
Den ene linjeavgangen ble innfaset kl. 14.11 og den andre kl. 14.31.
Hele Molde sentrum og deler av Frena kommune var uten strøm den tiden.
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6.13 Nordmøre Energiverk AS - Båt forårsaket brudd
på 132 kV og 66 kV sjøkabler
Den 15. desember ble det påført skader på en av 145 kV kablene og på en 72 kV
kabel i Freifjorden ved at noe hektet borti kablene ute i sjøen og ved at kablene ble
trukket sideveis. Freifjorden er krysset av tre stk. enleder 145 kV sjøkabler og en stk.
treleder 72 kV sjøkabel. Alle kablene er oljekabler.
Årsaken til havariet var at et stort bulkskip kom i drift ute på fjorden og slapp anker.
Ankeret hektet i kablene på bunnen og disse ble trukket sideveis. Kablene ble påført
meget store bøye- og strekkpåkjenninger som førte til ødelagt isolasjon og
oljelekkasje. Undersøkelser med miniubåt har påvist at kablene har blitt bøyd og revet
hull i. Skadene er så store på flere steder langs traseen og ved landfestene at kablene
må skiftes ut og erstattes med nye.
Dette er en omfattende operasjon med leveringstider på kabler og leie av skip for
utlegging og NEAS regner med at alt er i orden igjen først ut på sommeren 1999.
Kraftsystemet på ytre Nordmøre er svekket, 132kV ringen er brutt og fungerer som
radialer med begrensede reservemuligheter.

Bildet viser posisjonen til 145 kV sjøkabelen i Freifjorden etter etter at kabelen ble trukket sideveis
Den stiplede linjen viser hvordan kabelen ble lagt ved siden av de to andre kablene med overdekking av
jord og stein. Foto: Kjell Christensen, Nordmøre Energiverk AS

20

Havarigruppens kommentarer:
Kostnadsmessig er dette havariet det største i NEASs historie. Utgifter til
reparasjon og opprydding vil trolig komme opp i 30 mill. kroner. Til
sammenligning ødela orkanen i 1992 for ca. 10 mill. kroner på NEAS sitt
linjenett.

6.14 Statnett SF - Kortslutning på 132 kV anlegg i
Trollheim
Den 20. desember skjedde det en udefinert kortslutning i 132 kV anlegget i
Trollheim Kraftverk. Denne førte til at alle 132 kV avganger ble frakoblet og
forsyningen til bla Kristiansund og Tjeldbergodden falt. Feilen var av forbigående art
og spenningen var tilbake etter 12 sekunder. For metanolfabrikken på Tjeldbergodden
var utfallet fatalt, da anlegget fikk full stopp. Det tar lang tid for å kjøre opp til full
drift igjen.
Havarigruppens kommentarer
Storforbrukeres problem ved strømutfall kan skape hodebry både for
forbrukeren og for everket som skal levere strøm. Stikkord i denne
sammenheng: risikoanalyser og alternativ strømforsyning (UPS, nødaggregater,
batteribanker el).

6.15 Viken Energinett AS - Vannlekkasje i Briskeby
understasjon
Den 29. desember fikk ca. 150 mennesker på Frogner avbrudd i strømforsyningen i
ca. 6 timer som følge av vannlekkasje i en underjordisk nettstasjon i Oslo. Vannet
kom fra en sprukket vannledning. Et nødstrømsaggregat ble rekvirert for å begrense
konsekvensene for abonnentene, men skadene var reparert før aggregatet kunne tas i
bruk. Stasjonen måtte pumpes for vann før den kunne spenningssettes igjen.
Havarigruppens kommentar:
Energiverkene må gå igjennom sine rutiner i et forsøk på å oppnå raskere
tilkobling av nødstrømsaggregat i nettstasjonene sine slik at avbruddstiden til
abonnentene begrenses.
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7 Oppsummering
I driftsåret 1998 har det vært havarier i norsk kraftforsyning av varierende art.
Havariene har oppstått pga materialtretthet, menneskevoldte handlinger (f eks
graveskader, ankerpåførte skader), feil grunnet ytre påvirkning (uvær) eller en
kombinasjon mellom disse.
Hovedhensikten med rapporten er at de som mottar den (spesielt kraftselskaper, men
også myndigheter og bransjeorganisasjoner) skal tilegne seg kunnskap som kan gjøre
at det etter en hendelse blir iverksatt tiltakIhandlinger som vil redusere
kraftforsyningens sårbarhet og konsekvenser ved strømutfall.
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