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1. Forord 
NVEs havarigruppe er en arbeidsgruppe som gjennomgår rapporter om skader og 

havarier på kraftforsyningsanlegg forårsaket av uvær og andre 

påkjenningerIhendeiser. I kapittel 4 og 5 finnes en nærmere omtale av havarigruppen 

og hvordan gruppen ønsker hendelsene rapportert inn. 

Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av uforutsette situasjoner i år 2000 som 

NVE har fått meldinger/rapporter om. Rapporten presenterer ikke noe komplett bilde 
av havarier for år 2000, men omtalte hendelser utgjør en samling typiske situasjoner 

som kan inntreffe. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger i konkrete 

hendelser kan de berørte selskaper kontaktes. Havarigruppen har også knyttet egne 

kommentarer til noen av hendelsene. 

NVE ønsker å formidle kunnskap om, 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. Rapporten skal også bidra til at 

skaderIhavarier gir minst mulig konsekvenser i kraftforsyningen og å øke 

kraftsystemets motstandsdyktighet mot ytre påkjenninger. Havarigruppen ønsker også 

med rapporten å fokusere på og kommentere problemstillinger som det er spesielt 

viktig å finne løsninger på. 

NVEs havarigruppe takker alle som har bidratt med rapporter, bilder og annen 

informasjon for året 2000 og ber om at bransjen også i fremtiden vil fortsette å sende 

oss meldinger om skader, havarier og ulykker når de inntreffer. 

Oslo, april 2001 

vassdrags- og 
energidirektør 
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2. Sammendrag 
Værfenomener som tordenvær, vind, ising mm. forårsaket også i år 2000 mange 

havarier. Havarier grunnet påkjenninger- og naturgitte forhold vil forekomme så 

lenge normal investeringstakt ligger til grunn for oppbygging og vedlikehold av 

kraftsystemet. Å få redusert konsekvenser av havarier, grunnet naturforhold ned mot 

null, vil kreve enorme investeringer. A v den grunn er det viktig at selskapene er 

forberedt på uforutsette hendelser. Reparasjonsberedskap og rehabiliteringsevne må 

være en del av strategien i de respektive kraftselskap og energiselskap. 

M/S Elektron, kabel skipet til Statnett Enteprenør AS, havarerte ved Hebridene. 

Mange av komponentene i det norske kraftsystemet er av gammel årgang, 

"eldrebølgen" har nådd kraftforsyningen. På bakgrunn av dette faktum er det spesielt 

viktig for selskapene med kartlegging av tilgang på reservemateriell, leveringstider og 

konsekvenser ved havari. Det er også viktig at selskapene har beredskapsplaner som 

kan fange opp unormale hendelser slik at de rette grep blir tatt for å eliminere 

følgefeil. 

Allikevel må en totalt sett kunne si at kraftforsyningen har god driftssikkerhet i 

Norge. KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi)-ordningen som 

ble innført 01.01.2001 er et system som vil bidra til økt fokus på beredskap hos 
nettselskapene. 

Turbinhjul ved store kraftverk er blitt påført skader ved at deler av skovler har løsnet 

etter sprekkdannelse. Det hevdes at kvaliteten på støpegodset, eller tidligere 

sveisearbeider, kan være årsak til dette, og at prisen kan være utslagsgivende ved valg 

av leverandør av nye turbinhjul. Slike havarier kan bli dramatiske da det står høyt 

vanntrykk mot turbinen. 

Sist år har branner og eksplosjoner inntruffet flere steder. Transformatorer og brytere 

for høye spenninger er mest utsatt for slike hendelser. Et havari på disse 
komponentene vil vanligvis også medføre store konsekvenser. 

I løpet av året 2000 opplevde norsk kraftforsyning igjen havarier på større 

transformatorstasjoner i hovednettet. Hendelser av slikt omfang viser at det til enhver 

tid må settes fokus på kontrollrutinene ved transformatorstasjoner med 

overspenningsavledere, oljebrønner, steinfiltere, vannansamling m.m. 

Transformatorer er svært sårbare punkter i kraftsystemet der utbedring av feil ofte tar 

lang tid. 

Den ene av hovedtransformatorene i Rød transformatorstasjon eksploderte. Årsaken 

er usikker, muligens overspenning eller som følge av kortslutning i 
sekundærsystemet. Det oppstod en kraftig brann og oljelekkasje, brannen ble slukket 

og olje-/vannblandingen ble fanget opp med ubetydelig forurensning. 

I Tegneby transformatorstasjon oppstod kortslutning over en skillebryter under 

reparasjonsarbeid, med det resultat at to transformatorer falt ut. Som følge av 
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problemer med nødstrømsforsyningen var det en stund fare for at flomlukene i 
Vamma- og Kykkelsrud kraftverker skulle bli åpnet. 

Svikt i måletransformatorer kan skape mange feilsituasjoner. Ferroresonans viser seg 

å være en årsak som opptrer hyppig. Eksplosjon av måletransformatorer, uten kjent 

årsak, er også blitt registrert. Ofte er det transformatorer av ny dato som havarerer. 

Også i år 2000 oppstod det hendelser med feil i SF6 anlegg. Slike anlegg er 

"spesielle" ved at visuell diagnostisering er komplisert om ikke umulig uten å åpne 

anlegget, dvs driftsstans. Av den grunn kan feilen tilsynelatende oppstå brått. For SF6 
anlegg er det spesielt viktig med gode ordninger med reservematerielL En slik 

ordning er etablert i norsk kraftforsyning når det gjelder SF6 materielL Formålet med 

ordningen er å sikre en organisering av reservedelsholdet for norske SF6 anlegg som 

er effektiv og som oppfyller beredskapsmessige krav. Dette er søkt oppnådd ved at 

eiere av samme type SF6 anlegg inngår et forpliktende samarbeid om lagring, 

utnyttelse og gjenanskaffelse av reservedeler, spesialverktøy, reservegass og 

gassbehandlingsanlegg. Selskapene vil da forholde seg til en "utvekslingspool" og 

NVE vil i saker som angår beredskapsmessige krav til SF6 anlegg, kunne forholde 

seg til en gruppering aveverk i stedet for enkeltverk. 

Skadeverk av forskjellig slag på kraftforsyningsanlegg er blitt påvist Noen er blitt 

politianmeldt Innbrudd i stasjonsbygninger, ødelagte låseanordninger på høyspente 

friluftsanlegg og tagging er de hyppigste hendelsene. 

Det har beklageligvis inntruffet dødsfall etter berøring med spenningsførende 

anleggsdeler. På Rena transformatorstasjon kom en soldat i berøring med en 66kV 

føring på taket og døde to dager etter. I Skjeberg, Østfold fylke, kom en mann i 
berøring med en høyspentledning under linjerydding. Han døde på vei til sykehus. 

Det viser seg at tilsynelatende beskjedne uhell ved flere anledninger de senere år har 

ført til omfattende utfalL 

Kraftselskapene oppfordres til å prioritere arbeid med utfallsanalyser. På den måten 

vil en kunne kartlegge konsekvenser av ledningsutfall, komponenthavari O.L 
Tilstandskontroll, tennografering mm. er forebyggende tiltak som kan avverge uhell 

og som på lenger sikt kan vise seg å være lønnsomme da forhold som senere kan 

forårsake feil kan bli oppdaget og utbedret 

Havarigruppen vil igjen minne om kravet i beredskapsbestemmelsene, gitt i 

"Beredskapshåndbok for kraftforsyningen" (BHK), om at kraftforsyningen skal 

benytte eget talesamband, uavhengig av offentlig nett og mobiltelefonnettet 

Kraftforsyningen gjør seg sel v ekstra utsatt ved kun å benytte offentlig nett Den 

dagen det store uhellet er ute kan det vise seg at både mobiltelefonnettet og annet 

offentlig nett faller ut pgao trafikksperr og/eller andre forhold" 
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3. Innledning 
Årsrapporten gir en kortfattet beskrivelse av "unormale" situasjoner og hendelser i 
kraftforsyningen i 2000 som NVEs havarigruppe har mottatt eller innhentet rapporter 

fra. Først er det gitt en beskrivelse av havarigruppens mandat (kap. 4) og hvordan 

aktuelle uforutsette hendelser ønskes beskrevet og rapportert inn fra selskapene (kap. 

5). I hoveddelen av årsrapporten (kap. 6) er de forskjellige hendelsene i 2000 omtalt 

kronologisk. Bakerst i rapporten kommer en endelig oppsummering (kap. 7). 

Fra 1. januar 2001 er NVE omorganisert som nedenstående figur viser: 

OEO 

Vassdrags- og energidirektør 

Energi og marked 

Kraftmarked 
Nett 
Ressurs 
Tariffer og utenlandshandel 
Økonomi 

Informasjon og samfunnskontakt 

Policy og strategi 

! Internasjona~ utviklingssamarbeid . 

4. NVEs havarigruppe 

Administrasjon 

Fellestjenester 
Forskning og utvikling 
Juridisk rådgivning 
Personal og organisasjon 
Økonomi 
Bedriftshelsetjeneste 
Informasjonsteknologi 

Konsesjon og tilsyn 

Beredskap 
Energikonsesjon 
Vassdragssikkerhet 
Vassdragskonsesjon 

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 NVEs havari gruppe i 2000: 

• Sjur Bjerkli, Konsesjons- og tilsynsavdelingen (redaktør) 

• Hans Otnes, Konsesjons- og tilsynsavdelingen 

• Frode Trengereid, Energi- og markedsavdelingen 

Arbeidsgruppen ble gitt følgende oppgaver: 

• Holde seg orientert om alle større skader på kraftforsyningsanlegg etter uvær eller 
andre hendelser. Besørge innsamling a v rapporter om skadeomfang fra berørte 

kraftselskaper. 
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Hydrologi 

Bre og snø 
Data 
Hydrometri 
Miljøhydrologi 
Vannbalanse 



• 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 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 per telefon, telefaks 

eller e-post og eventuelt følges opp med møter/befaringer. Sensitiv/gradert 

informasjon skal behandles iht. gjeldende regelverk. 

Havarigruppen vil fortløpende, på bakgrunn av de opplysninger som kommer frem, 

vurdere om det skal utarbeides egne rapporter som beskriver foreløpige konklusjoner 

og eventuelt anbefalinger fra større hendelser og skader som berører kraftforsyningen. 

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. 

5. Hvorfor rapportering og hvordan 
Havarigruppen ønsker å få tilsendt foreløpige rapporter i forbindelse med alle 

hendelser, skader, ulykker og nestenulykker aven viss størrelse i kraftforsyningen så 

raskt som mulig etter en hendelse. Formålet er at vi raskt kan informere NVEs ledelse 

og Olje- og energidepartementet. Erfaringsrapporter, gjeme med bilder, 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 

eventuelt personer, konsekvenser for kundene, reparasjonstider, antatte kostnader og 

mulige feilårsaker. Bilder som illustrerer skadene har stor interesse. 

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

Innsatsplaner.' 

I beredskapsplanene som selskapene utarbeider er innsatsplaner som beskriver 

hvordan ulike typer av skader og større ulykker skal håndteres en naturlig del. 

Håndtering av eksplosjonerlbranner i fjellanlegg, skader på SF6 anlegg, havarier på 

ledninger og kabelanlegg er eksempler på innsatsplaner. Etter å ha vært gjennom en 

hendelse som har medført at en har brukt en innsatsplan, er det viktig å evaluere. 

Fungerte tingene slik som de var forutsatt? Havarigruppen har interesse av å få vite 

mer om de erfaringer de ulike selskapene gjør i forhold til egne innsatsplaner. 

Informasjonstjeneste .' 

Det har interesse å få beskrevet hvordan informasjonen ble håndert internt i selskapet, 

eksternt til kundene og mot media. God informasjonshåndtering er viktig for at 
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konsekvensene ved skader og ulykker skal bli minst mulig. Medienes omtale/kritikk i 
etterhånd vil også være påvirket av hvordan de blir orientert mens det sto på. 

Samband: 

Avgjørende for god informasjonsflyt internt og eksternt er at sambandssystemene 
som benyttes fungerer etter hensikten. Det har ofte vist seg at mobiltelefon samband 

får problemer ved lengre strømavbrudd. Mobiltelefon betraktes som et supplement i 
denne sammenheng, og skal ikke benyttes som beredskapssamband. Overbelastede 
sentralbord og sambandsledninger er også ofte et problem. 

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 reparasjons beredskapen, og ved bruk 
av nødstrømsaggregater, reservetransformatorer m.v. 

3. Oppfølgingen av hendelsene 

Etter en unormal hendelse blir det høstet erfaringer som er av verdi for ettertiden. Det 
er viktig at dette dokumenteres og drøftes for å stå bedre rustet ved senere 
anledninger. Dette er opplysninger som også andre kan ha nytte av ved å spre 
informasjon/kunnskap til alle enheter i kraftforsyningen. 

6. Hendelser i kraftforsyningen i 2000 

6.1 Østfold Energi Nett - Driftsforstyrrelser. 06-08.01.00 
6.-8. januar var store områder av indre Østfold og deler av Halden uten strøm opp til 

6,5 timer som følge av sterk vind. 

Havarigruppens kommentar: 

Østfold er ikke regnet som et veldig utsatt fylke når det gjelder vind. Hendelsen er et 

eksempel på uforutsigbarhet som kraftforsyningen må regne med. Den må hånderes 

gjennom god beredskap i alle ledd. 

6.2 Sira - Kvina Kraftselskap - Eksplosjon i 300 kV 
effektbryter, Åna - Sira Kraftverk. 10.01.00 

10. januar. Aggregatene var i drift da det oppsto en kortslutning på/nær ved 300 kV 
samleskinne. Alle generatorene fikk utløseimpuls og falt nesten samtidig. Etter flere 
automatisk ut/inn manøvreringer av brytere ble hele stasjonen liggende spenningsløs. 

Ved inspeksjon i anlegget ble i første omgang oppdaget at en 300 kV effektbryter 

hadde eksplodert. Anlegget er utstyrt med trykkluftbrytere, i og med eksplosjonen ble 

trykkluftsystemet tømt. 

Eksplosjonen medførte ikke store skader på anlegget for øvrig. 
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Ved spenningssetting av 300 kV samleskinnen manglet spenningsmålingen på den 

ene fasen. Ved inspeksjon ble det oppdaget brudd i tilkopling til 

spenningstransfonnatoren slik at loopen hang ned i anlegget. Det ble besluttet å la 

300 kV anlegget ligge spenningsløst og å utføre reparasjonen neste dag. 

Etter en knapp time ble stasjonen kjørt opp igjen og lastet separat opp mot 66 kV 

systemet. 

Tordenvær antas å være en sannsynlig årsak, at bryterhavariet startet hele prosessen er 

en annen teori. 

Havarigruppens kommentar: 

En sLik hendeLse kanfå store konsekvenser. Det måforetas nøye vurdering/analyse av 

de elektrotekniskeforhold. VaLg av type apparater iforbindelse med komponenter 

med komplisert lastavslag må vurderes/tilpasses på bakgrunn av dette. 

6.3 Norsk Hydro - Fare pga. manglende vedlikehold i Tyin 
kraftstasjon. 25.01 .00 

25. j anuar. I forbindelse med demontering av oljerør på kuleventil i Tyin kraftstasjon 

ble det registrert at samtlige muttere rundt flens på bremseventil på kuleventil var 

langt på vei rustet bort, se figur under. Denne bremseventilen ligger gjemt bak disse 

oljerørene og er vanskelig å inspisere og lett å overse. Forholdet kunne ha ført til at 

ventilen hadde løsnet og frigjort 100 kg vanntrykk. Dette er en tankevekker på hvilke 

farlige og skjulte forhold som kan finnes i gamle stasjoner. 

Opprustede muttere rundt flens på bremseventil på kuleventil. Foto fra Norsk Hydro 

Havarigruppens kommentar: 

Som et f orebyggende tiltak er det viktig å spre kunnskap om slike farer. 
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6.4 Statnett SF - Driftsforstyrrelser på 420 kV ledning 
Svartisen - Salten. 26.01.00 

26. januar. En løs dempeloop i en mast på 420 kV ledning mellom Svartisen 

kraftverk og Salten transformatorstasjon førte til gjentatte utfall på ledningen over en 

periode på 7 - 8 uker. 

Årsaken til at loopen ikke ble reparert var den store mengden is oppover i masten slik 

at det ble vurdert som en stor personsikkerhetsrisiko å klatre i den. Dempeloopen ble 

først reparert når isen var forsvunnet fra masten. 

6.5 Sogn og Fjordane Energiverk - Havari av 66 kV linjen 
Økseneivane - Sandane. 01.03.00 

1. mars ble ledningen som er fra 1950 tatt av et snØras mellom Skreistranda og 
Hyeneset. Vinteren 2000 var det uvanlig store snømengder i høyfjellet. Dette førte til 

at snøraset som normalt går i området var mye bredere enn normalt. Linjen var ute av 

drift i over 4 uker pga. faren for nye ras og at det var vanskelig å komme til med 

tyngre maskiner/utstyr. 

Havarigruppens kommentar: 

En må ta lærdom av eldre kraftledningstraseer og deres utsatthet for vær og vind. Ved 

opprettelse av nye kraftledninger er det viktig ved trasevalg å ta hensyn til ras risiko. 
Videre må skredvern inn somforebyggende tiltak. 

6.6 Statnett SF - Havari på strømtransformator i Nedre 
Røssåga friluftsanlegg. 05.03.00 

5. mars. En strømtransformator havarerte i et transformatorfelt på et 300 kV 

friluftsanlegg i Nedre Røssåga. Strømtransformatoren ble innkjøpt og satt i drift 

høsten 1998. Havariet skjedde uten forvarsel i form aven kraftig eksplosjon. Hele 

isolatorsøylen av porselen ble fragmentert. Det oppsto følgeskader på annet materiell 

i feltet. 

Strømtransformatoren var av toppkjemetype og er spesiell ved at man har valgt å lage 

et porselen hvor kjernene er senket ned i porselenet. Statnett sin konklusjon er da at 

porselenet sannsynligvis vil bli en del av eksplosjonen ved en feil. Statnett har som en 

følge av dette vedtatt å skifte ut denne typen strømtransfonnatorer innen utgangen av 
år 2002. 

Havarigruppens kommentar: 

/ og med at feil oppstår på en så ny komponent, så er det viktig med ordentlig 

analysearbeidfor kartlegging av hendelsesforløp og årsak. På bakgrunn av resultater 

fremkommet aven slik analyse kan et tiltak være å skifte ut tilsvarende komponenter i 

kraftsystemet. 

6.7 Statkraft SF m Skovelbrudd på aggregat 3 i Mår kraftverk. 
26.03.00 

26. mars. Denne dagen oppstod et skovelbrudd på Mår kraftverk. Det var tre personer 

inne i kraftstasjonen under hendelsestidspunktet. Personene til stede hørte en dump 
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lyd som førte til at de gikk ut i maskinsalen og oppdaget vannsprut ut fra hull i 
turbinhuset på aggregat 3< Mannskapet ringte direkte til driftsentralen i Dalen som 

direkte stanset aggregateL Normal standardprosedyre for fjernstans er at 

bremsestrålen går på automatisk når omdreiningen er kommet ned i 20%0 Mannskapet 

så umiddelbart at en slik bremsing med åpent hull ut i maskinsalen kan føre til 

omfattende vannskader, og gikk ned og stengte ventilen til bremsedysa. 

Når aggregatet er stanset startet mannskapet registrering av skadeomfang< Det viste 

seg at 1/4 av sko vel nL 16 var revet løs. Skovlen har slått bort i Øvre turbinhus før den 

har falt ned på rista under løpehjulet. I tillegg har biten laget skader på tre andre 

skovler og en av knivene. Biten har i en periode vært kilt fast i en av knivene før den 

har løsnet igjen. Slaget mot turbinhuset har ført til at det er laget et 60 x 50 cm stort 

hull. Stålbiter fra turbinhuset har størrelse fra 3 til 15 kg. Bitene har fløyet fra 5 til 30 

meter gjennom maskinsaleno 

Mannskapet registrerte stålbitene som lå spredt i maskinsalen ved å tape sort tape 

rundt hver bit. I tillegg veies skovelbiten og de største bitene. 

Kraftstasjonspersonellet kontaktet driftsentral, regiondirektør, teknisk sjef, politi, 

arbeidstilsynet, Statkraft forsikring og lignende. I tillegg ble det tatt direkte kontakt 

med faggruppe maskin som ble bedt om å komme på inspeksjon til Mår kraftverk 

sammen med forsikringsselskapet. Statkraft sin egen vurdering av selskapets 

håndtering av krisen i ettertid er god. 

Handlemåte og reaksjonlkunnskap fra personell gjør at ulykken stort sett ble 

begrenset til skader på turbinen. Håndteringen av videre forløp av skaden er også helt 

riktig gjennomført. Totalt sett gjennomførte mannskapet på Mår en meget 

profesjonell jobb ved skovelbrudd på aggregat 3. 

Det Norske Veritas bidro med undersøkelses- og analysearbeid av ulykkeshendelsen i 

etterkant og utarbeidet en rapport. 

Frem ti11998 ble alle pelton1øpehjullevert i støpt utgave. Det aktuelle hjulet på Mår 

kraftstasjon er totalt blitt glødet 3 ganger, noe som regnes som grensen for hvor 

mange ganger det kan glødes før det går ut over strukturen. 

Sprekken startet i et sveisereparert område. Årsaken skyldes i følge Veritas store 

spenninger i sveist område, eller overbelastning. 

Sprekken startet i tilknytning til 10 år gammel sveisereperasjono 

Hendelsen medførte opprettelse aven arbeidsgruppe som etter gjennomgang av 

ulykken konkluderte med at enkelte rutiner og innkjøp blir utført. Det sees på utstyr 

som andre sammenlignbare kraftstasjoner er utrustet med. 
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Bruddflate i skovl nr. 16. Foto fra Statkraft SF 

Havarigruppens kommentar: 

Det konstateres at det i dette tilfellet var hell i uhell at mannskap var til stede som 

oppdaget havariet og derfor fikk satt i gang tiltak og varslet videre på et tidlig 

stadium. GlØding av tidligere sveiset materiale kan påvirke strukturen i materialet. 

Det er derfor viktig med rutiner for kontroll/ettersyn av vitale komponenter i 

kraftforsyningen for kartlegging av status. 

6.8 BKK Nett AS - Kabelfeil i Stortveit GIS-anlegg. 29.04.00 
Den 29. april falt 132 kV ledningen Storetveit - Helldal ut pga. kabelfeil ved 

endemuffe i Storetveit GIS-anlegg. Ved kontroll i stasjonen ble det i første omgang 

ikke funnet noe galt, men det ble besluttet å la forbindelsen ligge utkoblet til neste 

arbeidsdag. Neste dag fikk en signal om lavt gasstrykk, og det ble konstatert lekkasje 

i SF6 anlegget i Storetveit. Videre feilsøking viste innvendig overslag i endemuffe for 

ledningen til Helldal. 

Etter utskifting av defekt komponent ble anlegget klarmeldt 9. juni. 

Havarigruppens kommentar: 

Feil på SF6 anlegg kan gi lange utetider for anleggene som er berørt på grunn av 

mangel på reservemateriell og reparatører. Opplegg forforbikobling av anlegget, 

innkjøp av reservedeler m.m. må vurderes på bakgrunn av de leveringstider og 

konsekvenser av feil på disse komponentene vil medføre. Det er viktig at det gjøres 

risiko- og sårbarhetsanalyser på slike anlegg. 

6.9 Oslo Energi Produksjon AS - Røykutvikling i 
varmeelement for avfukter på Usta kraftstasjon. 09.05.00 

9. mai. Under revisjonsarbeid med sandblåsing og maling av trykksjakt falt 22 

kV -stasjonsforsyning ut når en skulle starte kompressor for sandblåsing inne i 

kraftstasjonen. Det ble gjort forsøk på å koble inn igjen uten at det lyktes. 
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Etter ca. 20 minutter ble det meldt til driftsstsentralen om røykutvikling inne i 

stasjonen og alle kom seg ut av stasjonen. 

Administrativ vakt etablerte seg med støttepersonell. Lokalt brannvesen, politi og 

teknisk personell var på plass utenfor adkomsten etter ca. 55 minutter. 

Egen røykdykker sammen med røykdykker fra brannvesen gikk inn adkomstunnelen 

(ca. 1000 m) og meldte om et parti med røyk ca. 100 m inne. Det var rimelig grei sikt 

videre innover. De gikk inn i kraftstasjonen og en tredje røykdykker etablerte seg på 

kontrollrommet og hadde kontakt med redningsledelsen ute. Røykdykkerne sjekket 
hver etasje og meldte om dis, mest oppe på maskinsalplan. En fant ikke brann eller 

røyk på noe av utstyret. Røykdykkerne kom seg ut igjen og et eget lag på 4 gikk etter 

ca 45 minutter inn i stasjonen igjen og koblet fra provisorisk utstyr. 

Stasjonsforsyningen ble koblet inn igjen og vifter ble startet opp for utlufting. 

Aksjonen ble avsluttet etter ca 3 timer. 

Eifaringl konklusjoner: 

Teknisk: Røykutviklingen kom fra varmelementer i av fukter. Ved stopp skal vifter gå 

10-15 minutter for å kjøle ned. Overstrømsvern på 22 kV effektbryter ute i portalbygg 

var stilt for lavt og tålte ikke at kompressoren startet. Motoren på kompressoren gikk 

feil vei. 

Organiseringen av redningsarbeidet: 

Det gikk rimelig greit å organisere arbeidet i og ved kraftstasjonen. Brukte 

mobiltelefon for å kommunisere med egen ledelse. Kommunikasjon mot røykdykkere 

gikk greit. 

Forbedringer: 

Overstrømsvernet var stilt for lavt. Innkobling med riktig dreieretning på kompressor 

gir også mindre strømbelastning. Det var etablert arbeidsplass med telefoner for 

innsatsleder i servicebygg 200 m fra portalen. Det er nå blitt etablert eget telefonuttak 

i inngangsportalen. Dette sikrer kommunikasjon nær der innsatsledelse og mannskap 

oppholder seg. 

6.10 Tafjord Kraftnett AS - Havari på transformator i Holen 
transformatorstasjon. 29.05.00 

29. mai falt en transformator ut på Holen transformatorstasjon. Havariet medførte en 

lastutkobling på 23,5 MW i østre del av Ålesund og Sula i ca. 12 min. Vernfunksjoner 

og oljelekkasje gav klare indikasjoner på en alvorlig feil på transformatoren. Etter at 

transformatoren ble åpnet og demontert i fabrikk i Drammen, ble det konstatert at 

feilårsaken var brente kontakter på regulatoren. Dette førte tillysbue og kortslutning 

inne i transformatoren. Krefter som oppstår ved kortslutning kan gi sterke 

deformasjoner av regulerviklingene. Det viste seg at både regulatoren (trinnkobleren) 

og regulerviklingene måtte skiftes. Ut fra en antatt reparasjonstid på 6 mnd., ble det 

foretatt en vurdering av driftssituasjonen i området. Denne konkluderer med at det 

ville oppstå et effektunderskudd allerede fra oktober og stigende til 35 MV A. For å 

unngå eventuelle strømutkoblinger og alvorlige samfunnskonsekvenser gjennom 

høst/vinter, ble det rettet en muntlig henvendelse om muligheter for leie av 
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beredskapstransfomatorer. Tafjord Kraftnett tok kontakt med myndighetene (NVE) 

for kartlegging og eventuelt lån aven reservetransformator for en periode inntil den 
havarerte transformatoren kunne settes tilbake til normal drift. 

Det viste seg imidlertid at fabrikken gjennom et forsert reparasjonsprogram kunne 

levere transformatoren driftsklar høsten 2000 før vinteren satte inn. Dermed ble det 

denne gangen allikevel ikke aktuelt med leie og midlertidig installasjon av 

beredskaps transformator. 

Etter hendelsen i Holen transformatorstasjon ser Tafjord Kraftnett AS nytten i å 

besitte en beredskapstransformator på Møre-kysten som kan settes inn på kort varsel. 

Transformatoren bør ha en ytelse på 35 MV A. Dette vil ikke gi full dekning av 

effektbehovet ved utfall av den gjenværende transformatoren i Holen, men vil ellers 
kunne gi en tilfredsstillende dekning. 

Havarigruppens kommentar: 

En slik hendelse viser nødvendigheten av å ha tilgjengelig reservemateriell og et 

system for utveksling/lån av aktuelle komponenttyper. I dette tilfellet var kontakten 

mot myndighetene (NVE) gjort og alternative reservetransformatorer var kartlagt. 

Imidlertid viste det seg at feilen kunne utbedres raskere enn først forutsatt, slik at 

transformatoren kunne være i drift før vinterlast. 

6.11 Statnett SF - Havari på 200 MVA transformator Rød 
transformatorstasjon. 18.07.00 

18. juli eksploderte en av hovedtransformatorene (Tl) på Rød transformatorstasjon, 

På dette tidspunkt var det tordenvær i området og årsaken til eksplosjonen kan ha 

vært lynnedslag. Det er foreløpig usikkerhet om feilårsaken, det er to hovedteorier; 

Sekundært nedslag direkte i transformatoranlegget, den andre teorien er at 

gjennomføringen (300 kV) hadde en intern feil som førte til gjennomslag ved 
kortslutning på 132 kV systemet. Analyse av feilforløpet er under arbeid. 

En annen hovedtransformator (T2) falt ut 3 sekunder etterpå. 

Tl begynte å brenne og oljen strømmet ut. Midtfasen på 300 kV uttakene ble flerret 
opp og porselensgjennomføringen eksploderte. T2 ble ikke satt i drift umiddelbart, 

noen prøver skulle tas først. All ekstern spenning falt ut og nødstrømsaggregatet 

startet. Dette stoppet etter en tid da drivstofftanken gikk tom, kranen på røret for 
automatisk etterfylling var stengt. 

Steinfilteret under Tl var tatt bort for at oljegruva skulle utbedres, dette er et ledd i et 

program for Statnett SFs stasjoner. Dette førte til at brannen fikk god tilgang på luft 

og utviklet seg raskt i styrke og omfang. Varmeutviklingen var så kraftig at 
betongveggene i oljegruva fikk store skader og reparasjonsarbeidene ble omfattende. 

T2 unngikk brannskader. 

Oljelekkasjene og senere bruk av store mengder vann til slokking/avkjøling førte til 

avrenning til omgivelsene. Dreneringskranene fra oljegruva sto åpne pga. 

utbedringsarbeidene, ca. halvparten av oljen i transformatoren rant derfor ut i 

omgivelsene. 
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Rask utsetting av fangdammer og lenser forhindret at forurensningen av vassdragene 
ble store. Spesialutstyr som sugebiler og lignende bidro også til reduksjon av 

forurensning fra olje-/vannblandingen. 

Strømforsyningen fungerte stort sett normalt etter eksplosjonen. Spenningsdippet som 

oppsto førte tillastutfall ved bla. Norske Skog i Halden, Esso Slagen og Norsk Hydro, 

Herøya. 

Planleggingen av flytting av reservetransformator fra Vang transformatorstasjon 

startet umiddelbart etter uhellet. Denne var på plass 23. august 2000, ca.l måned etter 
havariet. 

Brannslukking ved Rød transformatorstasjon. Foto: Mads Aas, Statnett SF 

Havarigruppens kommentar: 

Dette havariet har store likheter med havariet i HaLden transformatorstasjon i 1997, 

med ekspLosjon, brann, oljeavrenning mv. Ved uhellet på Rød var oppsamlings

anlegget for olje ute av junksjon og dette bidrog til en akutt forurensningssituasjon i 

tillegg til brannen. 

Årsaken til havariet synes å være overspenning som har ført tiL over-/gjennomsLag 

inne i transformatoren med påføLgende Lysbue og ekspLosjon. Det er viktig at 

overspenningsvernetjungerer, avLedere av eldre type bør skiftes ut.Avstandenfor 

forbindeLsen mellom avLeder og transformator bør være kortest mulig, både på 

toppen og på bunnen. 

Utrustning for oppsamling av olje må være intakt og rikelig dimensjonert. Det kan bli 

behov for vann til sLokking/avkjøling. Transformatorer av denne typen/størreLse bør 

gis skjerpet ettersyn bl.a. med oLjeprøver. 

Det bør foretas teknisk vurdering mht. feltfordeling, motstandsdyktighet mot 

Lysbuedannelse - eventuell ombygging. 
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6.12 Eidsiva Energinett AS, diverse hærverk på 
kraftforsyningsanlegg. 26.07.00 

26. juli ble det konstatert innbrudd ved Lunde transformatorstasjon i Gausdal. 

To låssylindere var brutt opp og ødelagt, for øvrig var stasjonen inntakt. Det var ikke 
gjort forsøk på koblinger. 

Innbruddet ble anmeldt til politiet, saken er senere henlagt. 

6.13 Eidsiva Energinett AS, diverse hærverk på 
kraftforsyningsanlegg. 07.08.00 

7. august. Hommerstad transformatorstasjon, Løten, innbrudd. To låssylindere var 
brutt opp og ødelagt. Bortsett fra noe uorden i skuffer og papirer var alt i 

stasjonen inntakt. Skadene ble utbedret umiddelbart. 

Politiet foretok åstedsbefaring. 

6.14 Oppland Energi Nett - Personuhell ved 132 kV ledning 
Gjøvik - Dokka. 09.08.00 

9. august. Et tre som stod mellom midt- og ytterfasen skulle felles. Montøren 

feilberegnet høyden på treet. Det viste seg at treet var så høyt at det nådde opp til 
faselinen. 

Treet skulle felles i ledningens lengderetning, men falt på tvers. Montøren tok tak i 

treet med den ene hånda for å styre det i riktig retning, men treet berørte ytterfasen og 

montøren fikk strømstøt i venstre arm. Montøren ble sykmeldt over en periode på Il 

uker. 

Tiltak som er gjennomført etter hendelsen: 

Selskapets instruksverk, rutiner og opplæring er skjerpet ved linjerydding. 

6.15 Hedmark Energi AS (HEAS), Rena Transformatorstasjon, 
ulykke - berøring av 66 kV spenning. 04.09.00 

4. september. Forsvaret hadde en øvelse i området for KFOR-styrken før avreise til 

Kosovo. Dette var kjent gjennom media og ved merking av veier om militær 

virksomhet i området. Rena transformatorstasjon var et av objektene som inngikk i 
øvelsen, uten at HEAS var kontaktet på forhånd. 

Kl. 1441 løste effektbryteren for linje Løpet ut, samtidig løste tilsvarende bryter i 

Løpet mot Rena ut, og transformatorbryteren i Osa kraftverk falt. 

En montør fra HEAS, Rena, ble beordret til transformatorstasjonen for å lese av 
signalene på koplingsutstyret, og oppdaget da stor aktivitet med militært personell, 

brannmannskaper og politi til stede. Ved nærmere undersøkelse ble det konstatert at 

det hadde skjedd en ulykke i forbindelse med anlegget. En soldat hadde kommet i 

berøring med en spenningsførende nedføring fra 66 kV linje Løpet. Den skadde 
soldaten lå på taket, hvor det også befant seg flere andre personer. Driftssentralen 
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koplet ut alle 66 kV linjer slik at stasjonen blir spenningsløs. Dette skjedde ca. 30 

min. etter ulykken. 

Soldaten ble hentet med helikopter og transportert til sykehus i Elverum. Soldaten 

døde den 6. september 2000. 

Konsekvenser og ansvar: 

• Anleggseier (HEAS) må varsles av øvingsledelsen når et høyspenningsanlegg 

ønskes benyttet som øvelses-/vaktobjekt. Anleggene må på forhånd vurderes 

enkeltvis, sikkerhets- og driftsrutiner må gjennomgås. 

• Forsvaret har ingen rettigheter til å innta eller bevege seg på privat område i 

fredstid uten tillatelse fra eieren. 

• Det er en generell oppfatning av ikke fagpersonell, at det kun er berøring med 

strømførende ledninger og lignende som er livsfarlig, mens risikoavstander og 

overslag er totalt ukjent. 

• Når uhellet først har skjedd, må en av etatene på stedet, forsvaret, politi, 

redningsmannskaper (brann, ambulanse) omgående melde fra til eier/nærmeste 

everk om dette. Det er av største betydning at spenningen frakoples stasjonen før 

redningsaksjon igangsettes. Denne gangen var det tilfeldigheter som gjorde at 

ikke flere ble skadet. Den forulykkede ble trukket vekk fra ulykkesstedet med full 

spenning på linjene som kommer inn over taket. 

• For å hindre uvedkommende adgang til anleggene bør gjeldende sikkerhetstiltak 

gjennomgås. Det må påsees at adgangen vanskeliggjøres, mens 

rømningsmulighetene beholdes. 

6.16 BKK Nett AS - Havari på kabel ved Merkesvik pga. 
borerigg. 06.09.00 

6. september oppstod det feil på 132 kV forbindelsen Kartveit-Merkesvik. Havari 

grunnet borerigg som punkterte kabelen 150 m fra Merkesvik transformatorstasjon. 

Ledningen lå ute for reparasjon frem til 11. oktober. Feilen resulterte i et leveringstap 

på 15,8 MWh. 

Havarigruppens kommentar: 

Ved innføring av KILE-ordningen fra år 2001 er det viktig at alle entreprenører 

informeres skikkelig om rutinene for kabe/påvisning og de økonomiske konsekvensene 

en kabelfeil kan medføre både for nettselskapet og de som er ansvarlig for skadene. 

6.17 Østfold Energi Nett AS - dødsulykke ved linjerydding i 
Skjeberg. 02.10.00 

2. oktober. Østfold Energi Entreprenør AS utfører linjerydding for Østfold Energi 

Nett AS. Tillinjerydding blir det benyttet innleide firmaer. To personer fra et firma 

skulle rydde traseen for en høyspentlinje, den ene arbeidet på en 4 m høy 

aluminiumstige. Han brukte en kvistesag på et 3,5 m langt skaft av aluminium. Denne 

kommer i berøring med en fase på høyspentlinjen ved nedstigning og et lysglimt 
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kommer til syne i det personen faller fra stigen. Det ble straks ringt nr. 113 og den 

andre personen begynte med førstehjelp. Den forulykkede ble kjørt til sykehus, hvor 

det ble konstatert at han var død av skadene. Saken er under etterforskning av politiet. 

Tiltak som er gjennomført etter ulykken: 

Østfold Energi Nett AS: 

Forslag til nye rutiner for innleie av arbeidskraft er utarbeidet. 

Østfold Energi Entreprenør AS: 

• Alle nye firmaer som skal leies inn må gjennomføre et kurs i Østfold Energi Nett 

AS sine interne rutiner 

• Østfold Energi Enteprenør AS krever skriftlig dokumentasjon på IK-system, kopi 

av sertifikater og dokumentert opplæring av underentreprenører som heretter 

innleies 

• Østfold Energi Enteprenør AS varsler Østfold Energi Nett AS v/driftssentralen 
om alt arbeid i nærheten av spenningsførende linjerIkabler 

Østfold Energi Nett AS: 

• Driftssentralen fører oversikt over alle steder hvor det pågår arbeider i nærheten 

eller på høyspente luftlinjer 

• Rutiner for bestilling av oppdrag og hvilke krav som skal stilles til utfører må 

gjennomgås. Krav til IK-dokumentasjon i prosjektbeskrivelse og prosjektordre 
vurderes. 

6.18 Østfold Energi Nett - Diverse driftsforstyrrelser i eget 
forsyningsområde. 03.10.00 

3. oktober var hele Mosseporten transformatorstasjon ute pga. feil på 

spenningstransformatorer som er montert på avgangene. Problemet var ferroresonans. 

Utkoblingstid ca. 5 timer. 

6.19 Statnett Enteprenør AS - Havari på M/S Elektron. 
15.10.00 

15. oktober. M/S Elektron havarerte under dårlig vær på en av øyene på Hebridene 

vest for Skottland. Mannskapet ble reddet i land av den britiske redningstjenesten. 

M/S Elektron ble påført store skrog skader i grunnstøtingen, men etter en grundig 

vurdering ble det besluttet at båten skulle repareres. Båten ble slept til Sverige hvor 

reparasjonen ble utført. 
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Som en følge av havariet er det gjennomført en analyse av båtens funksjon i forhold 

til behovet i norsk kraftforsyning. Siden M/S Elektron ble sjøsatt i 1969 har fartøyet 

betjent 109 anløpssteder med spesialtransport til norsk kraftforsyning og industri. Et 

stort antall av disse anløpsstedene kan kun betjenes av M/S Elektron (eller et 

tilsvarende fartøy) på grunn av forholdene ved landingsstedet. 

MIS Elektron ved Hebridene etter grunnstøtingen. Foto: Geir Taaje, Statnett SF 

Havarigruppens kommentar: 

At M/S Elektron er ifunksjonsdyktig stand og er klar for innsats har stor 

beredskapsmessig betydning for norsk kraftforsyning. For å gjennomføre 

spesialtransporter (transformatorer og lignende) til øyer og andre steder med sjøen 

som transportveg er denne båten spesielt tilpasset oppgaven. 

6.20 BKK Nett AS ~ Utfall pga. trefall og feil på vern av 
gammel type. 30.10.00 

30. oktober oppstod det en feil på 60 kV ledningen Kaldestad-Ålvik. Feilen skyldtes 

trevelt på strekningen Kaldestad - Klyve. Ledningen lå ute for utbedring frem til l. 
november. 

Det var kuling med storm i kasten i området og trefall over 3 faser førte til 

korstlutning med jord. I Kaldestad står et 41 år gammelt elektromekanisk 

distansevern. Dette er i etterkant av denne feilen testet og funnet ustabilt. 

Jacobsen elektro har etter denne feilen testet distansevernene. Vernene ble funnet 
unøyaktige. Vernet ble justert og fungerer nå bra. 

Havarigruppens kommentar: 

Eldre vern må samkjøres med nye og moderne vern. 
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6.21 Eidsiva Energinett AS - Hærverk på 
kraftforsyningsanlegg. 25.11.00 

25. november i Brumunddal. En linjebryter har vært utsatt for hærverk, ved at 

manøvreringsmekanismen er brutt opp. Det er benyttet baufil, og store treskruer er 

blitt skrudd ut av stolpen. Deretter er bryteren blitt betjent med den følge at 

nettstasjoner er blitt spenningsløse. 

6.22 Helgeland Kraftlag AL - Havari på 22 kV sjøkabel 
Thingvika - Tenna. 03.12.00 

3. desember. På kvelden oppstod det feil på 22 kV sjøkabel Thingvika til Tenna. 

Sjøkabelen er hovedforsyningskabel til Herøy kommune (ca. 1700 innb.) og er 

utlagt/produsert i 1987. Kabelfeilen resulterte i sonevis utkopling mens reparasjonen 
pågikk. 

Feilen ble rettet om kvelden onsdag 6. desember. Et stykke kabel inkl. feilsted ble 

sendt til Sintef Energiforskning. Deres oppdrag var vurdering av sannsynlig 

havariårsak og generell aldringstilstand. 

Sintef konkluderer med at aldringsprosessen er godt i gang i form av vanntrevekst og 

at dette er den mest sannsynlige havariårsak. 

Helgeland Kraftlag er overrasket over at en så ny kabel skulle være belemret med 

vanntrevekst. Selskapet har tidligere fått opplyst at vanntrevekst bare oppsto på kabler 

som var produsert på 70-tallet. 

Havarigruppens kommentar: 

At det utvikles vanntrevekst i PEX-kabler som forårsaker kortslutning er en velkjent 

problemstilling. Som denne hendelsen her viser så er det ikke bare eldre PEX-kabler 

som kan bli rammet av dette. Det ser ut som kombinasjon av alder - temperatur -

fuktighet - fysisk beliggenhet (type !kvalitet på omkringliggende masse) -lastmengde 

m.m. påvirker omfang og hastighet på vanntredannelse. Det er viktig at selskapene 

har god materielloversikt og registrer andre parametere (temperatur, fuktighet, 

forlegning) for kartlegging av komponentens utsatthet for ytre påvirkning. 

6.23 Oslo Energi Produksjon AS - Porselensbrudd på 
støtteisolator for samleskinne i Aurland 3 kraftstasjon. 
14.12.00 

14. desember. Det ble konstatert porselensbrudd i støtteisolator for samleskinne A, 

420 kV, ved Aurland 3 kraftstasjon. Støtten består av 3 isolatorer. Bruddet var ved 

topp festeplate på midtre isolator. Feilen ble oppdaget ved utkobling av skillebryter på 

aggregat 1. På grunn av tyngden av samleskinne og porselen ble belastningen på 

skillebryteren så stor at motorsikringen smeltet. Følgeskader ble forhindret da 

skillebryteren holdt samleskinnen på plass. Hadde bryteren koblet ut ville det vært 40 

m mellom gjenværende støtter, med ekstra tyngde fra øvre porselen på den avbrekte 

støtten. 

Oslo Energi Produksjon hadde reserveporselen slik at nettet var driftsklart etter ca. 14 

timer. 
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Tiltak som vil bli gjennomført på bakgrunn av hendelsen: 

Det blir vurdert å kjøpe inn reserveporselen til støtter for samleskinne ved 

koblingsanlegget i Aurland 3. Det samme gjelder for forskjellige typer av 

skillebryterere. Porselenet som anskaffes vil da få en høyere bruddstyrke enn dagens 

porselen. 

6.24 Statnett SF - Brann i Ringerike transformatorstasjon. 
18.12.00 

18. desember oppstod varig jordslutning i en 132 kV kabel muffe i Ringerike 
transformatorstasjon, kahelmuffa er et uttak på SF6 anlegget i stasjonen. Årsaken 
antas å være trykkfall i avgangen til Smestad transformatorstasjon, som gradvis 
svekket isolasjonen i 132 kV systemet. Dette førte til en gasseksplosjon og branntilløp 
med en kraftig røykutvikling med full utrykning av stasjonsbetjening og brannvesen. 
Etter ca. 1,5 timer var alt under kontroll. 

De materielle skadene ble begrenset til selve SF6 anlegget. Det viste seg at det var 

dannet et hull i brytersøyla hvor SF6 gassen har lekket ut. 

Havariet medførte utslipp av SF6 gass, og de involverte (12 personer) ble i henhold til 

instruks sendt til sykehus for kontroll. Ingen skader ble rapportert. 

6.25 Eidsiva Energinett AS - Hærverk på 
kraftforsyningsanlegg. 19-20.12.00 

19. og 20. desember. Det ble konstatert hærverk på 4 linjebrytere i Løten. 

Igjen er manøvreringsmekanismen brutt opp. Også denne gang er det benyttet baufil, 

og store treskruer er blitt skrudd ut av stolpene. Bryterne er blitt betjent slik at 
nettstasjoner nok en gang er blitt spenningsløse. 

Etter å ha blitt kontaktet besiktiget politiet ett av stedene. Anmeldelse til politiet ble 

vurdert. Men det ble enighet mellom politiet og Eidsiva energinett at en skulle 

avvente situasjonen, for å se om eventuell ytterligere gjentakelse. Det er også en 

løpende vurdering om hvorvidt det er hensiktsmessig å gå til media med en advarsel 

om farene ved slike handlinger. 

Havarigruppens kommentar: 

Innbrudd og hærverk ved perifere kraftforsyningsobjekter er vanskelig åforhindre. 

Forebyggende arbeid som overvåkenhet og kommunikasjon med naboer til aktuelle 

anlegg kan bidra til at spesielle hendelser kan bli rapportert på tidlig stadium med 

større mulighet for oppklaring som resultat. Informasjon til media skal eventuelt være 

av generell karakter. 

6.26 Statnett SF - Utfall i Tegneby transformatorstasjon. 
26.12.00 

26. desember. Transformatorene Tl og T2 var i parallelldrift. 300 kV effektbryter for 

Tl var blokkert dagen før pga. lavt gasstrykk, denne skulle legges ut for reparasjon og 

all lasten ble lagt om til T2. 
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Under omlegging av stasjonsforsyningen oppsto det kortslutning over en 11 kV 

skillebryter. Dette førte til at Tl og T2 falt for overstrøm og ca. 40 000 sluttbrukere 

fikk avbrudd i strømforsyningen, med en varighet for de uheldigste på 2 timer og 14 
min. 

Stasjonskraftforsyningen forsvant også, alle manøvreringer av brytere måtte dermed 

skje manuelt. Nødstrømsaggregatet ble startet opp, men stanset etter kort tid pga. 

svikt i drivstoff tilgangen. 

Alle aggregater i Vamma- og Kykkelsrud kraftverker som driftsmessig var tilkoplet 

Tegneby falt for overlast, aggregatene stoppet og prosedyrer for lukemanøvreringen 
ble satt i verk. Bortsett fra at et nødstrømsaggregat måtte startes manuelt fungerte alt 

som normalt i Vamma, mens det i Kykkelsrud oppsto problemer med 

nødstrømforsyningen. Ved aggregatutfall fikk flomlukene automatisk 

oppkjøringskommando, men pga. svikt i strømforsyningens omkoplingsautomatikk 

ble ikke flomlukene åpnet. Nødstrømsaggregatet hadde ikke kapasitet til 

flomlukedrift og stoppet for overlast. Resultatet av dette var at overvannet steg til ca. 

100 cm over luketopp. 

Hendelsesforløpet som utspant seg ved elvekraftverkene utviklet seg raskt til en 

nervepirrende forestilling, spesielt med flomlukene i Kykkelsrud. For å håndtere 
situasjonen var det nødvendig å kalle ut ekstra kvalifisert personell, tidspunktet tatt i 

betraktning (2. juledag) løste dette seg tilfredstillende. 

Tiltak og oppfølging: 

Hendelsen har blitt drøftet internt hos Statnett SF (Tegneby) og Hafslund Produksjon 

Holding AS, Glommaverkene og det ble satt opp program for tiltak og oppfølging: 

Tegneby: 

Evaluering med involvert stasjonspersonell og leder for Regionsentralen 

Evaluering på Regionsentralen 

Rapportskri ving 

Gjennomgang i Tegneby for stasjonsgruppa og Regionsentralen 

Senere: Tema på internkurs i sikkerhetsopplæring 

Ytterligere tiltak: 

Ingen koplinger i 11kV anlegget inntil videre 

Ny gjennomgang av alle enlinjeskjemaer 

Ytterligere opplæring av stasjonspersonell i koplinger og håndtering av komponenter 

Ytterligere fokus på rullering av personell i stasjonsgruppene 

Regionsentralen: 

Gjennomføring av opplærings- og kompetanseplan 

Styrking av samhandlingen med stasjonspersonellet 

Gjennomgang og presisering av varslingsrutiner 
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Hafslund: 

Kaplan-aggregatenes stabile tilstand: "Tomgang uten spenning" endres til "Tomgang 

med spenning" etter frakoplingskommando pga. feil eller unormale forhold på nettet. 

Kykkelsrud: 

Strømforsyning til flomluker; Funksjonssvikt undersøkes og utbedres. 

Prosjekt i gang - ny 230 V AC strømforsyning 

Nødstrømsaggregat; Nytt aggregat er en del av ny 230 VAC strømforsyning 

6.27 BKK Nett AS - Feil på porselensmuffe i 132 kV nett. 
29.12.00 

29. desember oppstod det et utfall på 132 kV ledningen Helldal-Solheim. Utfall av 

ledningen skyldtes feil på en 132 kV porselens ende muffe i 132 kV forbindelsen 

Helldal - Solheim. Endemuffen står i overgangen ledning - kabel bak Storetveit 

transformatorstasjon. 132 kV forbindelsen Helldal - Storetveit går parallelt med 
Helldal - Solheim og en silikon endemuffe her ble skadet som følge av havariet. 

Det ble ikke tapt levering da disse forbindelsene ble kjørt med ringdrift. En del 

omkoblinger måtte gjøres både i regional- og distribusjonsnettet pga. høy last. 

Forbindelsen ble driftsklar 2. februar 2001. 

Det undersøkes fortsatt hva som var feil med porselens endemuffen og som forårsaket 

utfallet. 

7. Oppsummering 
Intensjonen med havarirapportene er at feil, uhell og havarier som oppstår i 

kraftsystemet skal gjøres kjent for alle enheter i kraftforsyningen og andre relevante 

instanser. Det samles inn mange opplysninger og erfaringer. Ved gjennomgang og 

analyse av dette materialet, og at det i noen av hendelsene fremmes forslag til tiltak, 

kan havarirapportene bidra til at forebyggende tiltak settes i verk. 

Andres erfaringer er like verdifulle som egne erfaringer. Målet er et driftssikkert og 

motstandsdyktig kraftsystem, og forebyggende virksomhet er verdifulle bidrag til god 

beredskap. 

I noen sammenhenger er det uttrykt bekymring for at NVEs inntektsrammeregulering 

og utbyttepolitikken til nettselskapeierne skal påvirke personssikkerheten ved arbeid 

på elnettet i negativ retning. Det finnes en rekke bestemmelser som regulerer 

sikkerhet ved arbeid i nettet samt de ansattes arbeidsforhold. Blant annet Produkt- og 

eltilsynets sikkerhetsforskrifter og arbeidsmiljøloven. NVE forutsetter at 
nettselskapene til en hver tid holder seg innenfor disse bestemmelsene. 
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