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Forord 
Denne rapporten er utarbeidet av NVE ved seksjon for beredskap. Rapporten bygger 
hovedsakelig på innrapporterte vurderinger fra de nettselskaper som ble berørt av 
ekstremværet Tor den 29. og 30. januar 2016. Ekstremværet var godt varslet og 
prognosene antydet at konsekvensene kunne bli i den samme størrelsesordenen som det 
som oppsto under Dagmar i romjulen 2011. Dagmar forårsaket 570 000 avbrudd, hvorav 
over 120 000 hadde en varighet over 12 timer. I etterkant av Tor ble det tidlig klart at 
konsekvensene var mye mindre enn først forventet, selv om vindmålinger bekreftet at 
skadepotensialet hadde vært tilstede. 

Vi vet nå at Tor forårsaket 184 000 avbrudd, hvorav 6000 hadde en varighet over 12 
timer. Det er altså bekreftet at konsekvensene av Tor var langt mindre enn under Dagmar. 
NVE har siden Dagmar arbeidet bevisst for å heve beredskapen overfor lignende 
hendelser. Det er for eksempel utført tilsyn fokusert direkte på nettselskapers arbeid med 
tresikring av luftledninger. Uten å gjøre en grundigere analyse var det vanskelig å avgjøre 
om de mindre konsekvensene under Tor var et resultat av en mer robust beredskap, eller 
om det kunne være andre forklaringer. For å finne eventuelle andre forklaringer ble det 
besluttet å gjennomføre en utvidet evaluering av ekstremværet Tor. Det ble i den 
anledning innhentet detaljerte vindanalyser fra Kjeller Vindteknikk. I tillegg ble eksterne 
kilder innen skognæringen og fra Direktoratet for nødkommunikasjon vurdert. Enkle 
GIS-verktøy ble også benyttet for å presentere informasjon om avbrudd sammen med 
data fra NVEs hydrologiske virksomhet. 

De nettselskap som ble rammet av Tor har i denne evalueringen bidratt med en prisverdig 
åpenhet både i forklaring av de forhold som fungerte godt og i erkjennelser av forhold 
som kunne ha fungert bedre. Det er gitt et stort antall beskrivelser av gode tiltak som ble 
gjennomført og tiltak som burde ha vært gjennomført. NVE forventer at samtlige 
KBO-enheter benytter egne erfaringer og evalueringer til å videreutvikle og holde vedlike 
sin evne til å forbygge skader og håndtere kriser. Deling av erfaringer med NVE og andre 
KBO-enheter gjør det mulig å også lære av andres forbedringspotensialer og gode 
praksis. 

 
 

Oslo, mai 2017 

 

 

 

 
Ingunn Åsgard Bendiksen    
avdelingsdirektør 

Eldri Naadland Holo 
seksjonssjef 
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Sammendrag 
Ekstremvært Tor rammet Norge den 29. og 30. januar 2016. De sterkeste vindene ble 
målt i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er registrert middelvind 
over orkan styrke flere steder og på Kråkenes fyr ble den sterkeste middelvind som er 
oppmålt i Norge registrert. De innrapporterte avbruddene er imidlertid uvanlig kortvarige, 
og færre sluttbrukere enn forventet ble rammet av avbrudd. Totalt er det registrert i 
overkant av 180 000 avbrudd, men færre enn 1000 av disse hadde en varighet lenger enn 
1 døgn. Til sammen estimeres det at 150 000 mennesker var berørt av avbrudd under Tor, 
mange av disse ble berørt flere ganger. De rammede nettselskapene estimerer at de totale 
kostnadene forventes å være 41 millioner kroner. Flere enn 812 personer har deltatt i den 
intensive fasen av gjenopprettingsarbeidet. Ekstremværet var godt varslet, og 
nettselskapene iverksatte tidlige forberedelser. 

Konsekvensene for kraftforsyningen under Tor ble vesentlig mindre enn det som var 
forventet i forkant. Dette kan oppfattes som en indikasjon på bedre sikring av nettanlegg 
og effektivere krisehåndtering enn, for eksempel, ved Dagmar i 2011. NVEs inntrykk er 
imidlertid at dette hovedsakelig skyldes at færre trær veltet eller knakk. Samtlige 
rapporterende selskaper gir inntrykk av at de var forberedt for, og kunne ha håndtert 
kraftigere påkjenninger. Budskapet fra ett av de rammede selskapene var formulert 
direkte: 

«Vi var klar for mer!» 

Erfaringene etter Tor gir derfor ikke grunnlag for å entydig konkludere med at 
kraftforsyningen har blitt vesentlig mer robust overfor ekstremvær siden Dagmar. 

NVEs analyse av Tor tilsier at enkelte selskap ser ut å ha klart seg bedre enn det man 
kunne forvente ut fra opplysninger om vindhastighet, kablingsgrad og skogeksponering. 
Dette er interessant og NVE vil undersøke forklaringen til dette nærmere. Blant disse 
selskapene kan det være mulig å finne god praksis, som bør videreføres til andre 
selskaper. Vår analyse har også funnet indikasjoner som styrker vår forventning om at 
selskaper som har lite skog og høy kablingsgrad i sine forsyningsområder opplever færre 
skader enn det vindhastighetene skulle tilsi. Selskapene melder også selv at forbedret 
skogrydding trolig har vært en bidragende årsak til å redusere skadeomfanget under Tor. 

NVE mener at denne evalueringen viser at vindretningen under ekstremvær ser ut å ha 
større betydning for konsekvensene for kraftforsyningen enn tidligere antatt. Ett av 
hovedfunnene i etterkant av Dagmar var at den rent vestlige vindretningen var uvanlig og 
man pekte den gang på at dette trolig var medvirkende til det store omfanget av trefall. 
Vindretningen på de tidspunkter da Tor har vært som kraftigst, har vært sørvestlig. Vi har 
her også dokumentert at vindretningen under begge ekstremværene har dreid, og mener at 
dette også er et forhold som er relevant for omfanget av skader på kraftforsyningen. 

Et velutviklet driftskontrollsystem med tilstrekkelig mange og fjernstyrte brytere er et 
viktig bidrag til beredskapen overfor ekstremvær. Dette syn deles av de innrapporterende 
selskapene. Ekstremværet Tor må betraktes som en påregnelig påkjenning, men likevel 
mistet flere selskaper tidvis fjernstyringen til sine nettanlegg. Det er uheldig at 
muligheten for å fjernstyre koblinger faller fra når behovet for omkoblinger og 
seksjonering er som størst. Det er her et viktig poeng at det under pågående ekstremvær 
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ikke nødvendigvis er forsvarlig å sende ut personell for å utføre manuelle koblinger. NVE 
vil derfor vurdere tiltak som kan bidra til at gjenopprettingen av kraftforsyningen under 
ekstremvær blir enda bedre i fremtiden. 

NVE har over tid understreket at den som er kritisk avhengig av uavbrutt kraftforsyning 
selv har ansvaret for å sikre tilstrekkelig egenberedskap. Erfaringene etter Tor viser 
imidlertid at det hos enkelte samfunnsaktører fortsatt eksisterer en forventning om at 
nettselskapene skal sørge for nødstrøm. Spesielt foruroliggende er det at det fortsatt 
avdekkes at innehavere av samfunnskritiske funksjoner ikke har sikret sin virksomhet 
med nødstrømsforsyning. NVE vil fortsette å ta opp dette forhold med relevante 
myndigheter for å etablere korrekte forventninger og tilstrekkelig egenberedskap i 
samfunnet. 

Oppsummering av de viktigste erfaringene etter Tor 

 Tor forårsaket færre trefall enn det som kunne forventes. 

 Vindretningen er viktigere enn tidligere antatt for omfanget av skader. 

 Enkelte selskaper har hatt færre avbrudd enn det vindpåkjenning, 
skogeksponering og kablingsgrad skulle tilsi. 

 Flere selskaper arbeider målrettet med tresikring og har tatt grep for å få 
tilgang til skogfaglig kompetanse, bedre informasjon fra tilstandskontroll og 
optimalisere ressursbruken. 

 Flere og fjernstyrte brytere bidrar til raskere gjenoppretting av forsyningen, 
men omfanget av brudd på sambandet mellom driftskontrollsentral og anlegg 
under Tor og andre ekstremvær er bekymringsverdig. 

 Mange selskaper har gode rutiner for tidlige forberedelser, og dette ser ut å 
bidra til en bedre og mer effektiv krisehåndtering. 

 Samhandlingen i KBO har fungert godt. KDSenes innsats og 
forhåndsdefinerte faste rapporteringstidspunkter har trolig bidratt til dette. 

 Forhåndsvarsling av sluttbrukere gjennom egnede kanaler reduserer 
informasjonsbehovet under ekstremvær og avlaster dermed 
beredskapsorganisasjonen. I tillegg oppnås en høyere egenberedskap hos 
sluttbrukerne. 

 Erfaring med tidligere hendelser, også den som er etablert gjennom øvelser, 
er nyttig for å sikre en god beredskap for ekstremvær. Selskapene øver på 
denne typen hendelser, og mener at det har positiv betydning for 
beredskapen. 

 Det er fortsatt mangler i egenberedskapen overfor avbrudd hos innehavere av 
samfunnskritiske funksjoner. 
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1 Innledning 
Ekstremværet Tor beveget seg fredag 29. januar 2016 fra Nordsjøen inn over Hordaland 
og beveget seg langs kysten av Norge opp til Nordland. De sterkeste vindene ble målt i 
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er registrert 10 minutters 
middelvind over orkan styrke flere steder. I Hordaland, Oppland, Buskerud, Hedmark og 
på Helgeland var vinden litt svakere, men fortsatt sterk nok til at meteorologisk institutt 
omtaler den som «ekstrem». Utover natten mot lørdag 30. januar svekket det utløsende 
lavtrykket seg noe og fra morgenen gav det ikke lenger ekstrem vind. 

Meteorologisk institutt sendte ut melding om økt årvåkenhet onsdag 27. januar, og ved 
lunsj torsdagen den 28. januar ble det fulgt opp med ekstremværvarsel. De nettselskaper 
som ble rammet av ekstremværet var omfattet av varselet. Ved Kråkenes fyr ble det 
registrert en middelvind på 48,9 m/s hvilket er den sterkeste middelvind som er målt i 
Norge (Meteorologisk institutt, 2016). Mange steder er det målt ekstremt kraftige 
vindkast, med hastigheter over 60 m/s. I Hordaland var ekstremværet Tor sammenlignbart 
med Nina i 2015. I Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal kan Tor sammenlignes med 
Dagmar. I Trøndelag og sør i Nordland anses Tor som svakere enn Hilde, men sterkere 
enn Ole. Værvarslene fra meteorologisk institutt er i ettertid bekreftet som godt 
beskrivende for det vær som rammet, og ga god grunn til å forvente svært alvorlige 
konsekvenser for kraftforsyningen, sammenlignbare med det som ble forårsaket av 
Dagmar. NVEs umiddelbare inntrykk i etterkant av ekstremværet Tor var imidlertid at 
konsekvensene var betraktelig mindre. Det ble derfor besluttet å gjennomføre en utvidet 
evaluering av Tor. 

 

Figur 1. Forsyningsområdene til de nettselskaper som ble rammet av ekstremværet Tor. 
Fargekoden viser hvor stor andel av selskapenes sluttbrukere som opplevde avbrudd. 
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NVE innhentet fortløpende statusrapporter fra nettselskapene under ekstremværet. I 
ettertid er det bedt om mer omfattende tilbakemelding om konsekvenser og selskapenes 
håndtering av påkjenningene i samsvar med beredskapsforskriftens bestemmelser om 
varsling og rapportering av ekstraordinære hendelser. Forespørselen om rapportering i 
etterkant av Tor ble sendt ut til 77 selskaper. Av disse har 38 selskaper opplevd så store 
påkjenninger under ekstremværet at de har delt sine erfaringer fra håndteringen. I Figur 1 
er forsyningsområdene til de rapporterende selskapene markert med en farge som 
indikerer hvor stor andel av selskapets sluttbrukere som mistet forsyningen. Figuren gir 
dermed en indikasjon på hvor stormen påførte kraftsystemet størst skader. Innholdet i 
denne rapporten bygger hovedsakelig på rapporteringen fra disse nettselskapene, en 
analyse utført av Kjeller Vindteknikk og NVEs data samt vurderinger. 
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2 Ekstremværets forløp 
De meteorologiske forholdene under ekstremværet Tor er analysert av Kjeller 
Vindteknikk. Ved hjelp av målinger fra værstasjoner og WRF-simuleringer (se 
eksempelvis Michalakes et al, 2001) har man estimert vindretning og –hastighet for de 
områder som ble berørt av stormen. Stormens forløp fremgår av Figur 2 og Figur 3. 

 

Figur 2. Vindhastighet og -retning under Tor den 29. januar 2016 kl 15 (øvre venstre) til 18 
(nedre høyre). Middelvind tilsvarende sterk kuling er mørk oransje, liten storm er rød, full 
storm er mørk rød og sterk storm er svart. 
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Figur 3. Vindhastighet og –retning under Tor den 29. januar 2016 kl 19 (øvre venstre) til 22 (nedre høyre). 
Middelvind tilsvarende sterk kuling er mørk oransje, liten storm er rød, full storm er mørk rød og sterk 
storm er svart. 
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Fra simuleringene fremgår det tydelig hvordan stormsenteret kommer inn fra Nordsjøen 
og vandrer opp langs kysten før det avtar noe og trekker ut fra land utover kvelden den 
29. januar. De sterkeste vedvarende vindene ser ut å ha rammet langs kysten og til fjells. 

Vindkast kan være mye kraftigere enn middelvinden, men er mer stokastiske av natur. 
NVE har ingen simuleringer av disse å legge frem. Målte verdier av vindkast er å finne i 
den fullstendige rapporten fra Kjeller Vindteknikk, se Kapitel 13. Når det gjelder vindkast 
har det stor betydning hvilken lokasjon de er hentet fra. Både målestasjonens høyde over 
havet og omkringliggende terreng har stor betydning for i hvilken grad kraftige vindkast 
utvikles. For denne rapportens formål legger vi derfor størst vekt på de simulerte verdiene 
for 10 minutters middelvind, som gjengitt i figurene. For å gi et bilde av hvordan 
vindkastene under Tor forholdt seg til middelvinden i ulike deler av landet presenteres 
typiske verdier for ulike regioner i Tabell 1. Det ble til sammen hentet ut målte verdier fra 
50 målestasjoner, og tabellen viser gjennomsnitt for stasjonene i fire regioner. 

Region Høyeste middelvind [m/s] Sterkeste vindkast [m/s] 

Oppland og Hedmark 18,4 28,8 

Hordaland samt 
Sogn og Fjordane 

20,8 32,8 

Møre og Romsdal 25,4 37,5 

Trøndelag 19,5 29,4 

Tabell 1. Gjennomsnittlige maksimalverdier for middelvind, U10, og vindkast for målestasjoner i 
fire regioner. 
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3 Skader på kraftsystemet 
Det er til sammen innrapportert i overkant av 600 feilhendelser i sentral-, regional- og 
høyspent distribusjonsnett forårsaket av ekstremværet Tor. Til dette kommer et antatt 
enda høyere antall feilhendelser i lavspentnettet. Feilhendelsene kan kategoriseres på to 
måter: Forbigående feil som medfører utkobling av komponenter, men krever ikke 
reparasjon i ettertid og varige feil som innebærer at den rammede komponenten ikke blir 
tilgjengelig før det har vært utført reparasjon. Basert på nettselskapenes rapportering 
fremstår det som at de feil som Tor forårsaket i større grad enn ved tilsvarende 
ekstremvær har vært av forbigående karakter. BKK Nett estimerer at det under Tor har 
vært tre forbigående feil for hver varig feil. NVE antar at dette er representativt for 
hendelsen. 

Statnett opplyser om at cirka 30 sentralnettforbindelser kortvarig ble utkoblet én eller 
flere ganger under ekstremværet. Statnett melder om at utkoblingene skyldes sterk vind 
samt snø og is. Èn sentralnettforbindelse ble varig utilgjengelig under ekstremværet, dette 
skyldtes kraftig oppbygging av is på faselederne. 

3.1 Utløsende feilårsak 
Tidligere ekstremvær som Dagmar, Hilde, Ivar og Nina har avdekket store utfordringer 
for kraftforsyningen med trefall. Ekstremværet Ole viste at det kan oppstå betydelige 
konsekvenser også når ekstremvær rammer områder med mindre skog. I etterkant av 
ekstremværet Tor melder så godt som samtlige nettselskaper at trefall var en viktig 
utløsende driver for skader på kraftnettet. Inntrykket er imidlertid likevel at trefallene 
denne gang ikke var en like dominerende kilde til de varige feilene. 

Tordenvær og ulike former for svekkelse av isolasjonsevnen, herunder salting, snø og is, 
har også vært viktige drivere for varige feilhendelser. Noen selskaper skiller seg ut ved å 
spesifikt peke på lynoverspenninger som en viktig utfordring under Tor. Dette gjelder 
NordVest Nett og Kvam Kraftverk. Det kan være store lokale variasjoner i lynfrekvens 
og –styrke, slik at enkeltområder kan være hardt rammet samtidig som andre områder 
ikke opplever noen utfordringer. 

Under sterk vind er det ikke uvanlig med kortvarige utkoblinger på grunn av at 
luftledningers faser kommer i sving og slår sammen, eller at flygende gjenstander som 
busker og grener lander på ledningen og kortslutter disse. I begge tilfellene brytes ofte 
kortslutningen av seg selv, og ledningen kan gjeninnkobles uten at det er behov for 
omfattende reparasjoner. 

Ansamling av salt, snø og is på komponenter kan forårsake både varige og forbigående 
feil. De forbigående feilene kan gå over for eksempel ved at saltet vaskes bort av nedbør, 
eller at snøen og isen faller av. De nevnte fenomenene har vært observert under Tor, og 
NVEs inntrykk er at det har vært en større andel forbigående feil enn det som vanligvis 
observeres under ekstremvær med tilsvarende vindstyrker. 

3.2 Rammede komponenter 
Den overveldende majoriteten av feil rammet luftledninger og inntraff i størst grad i 
distribusjonsnettet. Dette samsvarer godt med det som kan forventes basert på erfaringene 
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fra tilsvarende ekstremvær. Kabelnett er som hovedregel godt beskyttet mot 
ekstremværpåkjenninger, og det er også naturlig at distribusjonsnettet er utsatt for flest 
feil da dette nettnivå har stor utstrekning. Det er også rimelig å legge til grunn at de 
høyere nettnivå er mer robuste på grunn av høyere master, lengre isolasjonsavstander og 
kraftigere dimensjonering. 

Rene stasjonsanlegg har i liten grad vært rammet av ekstremværet Tor, men det er 
rapportert om havari av fordelingstransformatorer og overspenningsavledere. Dette er 
skader som typisk oppstår i forbindelse med lyn. Lynpåkjenninger følger ofte med 
ekstremvær, og slike skader er derfor ikke uventet i forbindelse med uvær. Fem selskaper 
har eksplisitt rapportert om havarerte fordelingstransformatorer. NVE mener at det er 
grunn å tro at det totale antall selskaper som har opplevd havarerte 
fordelingstransformatorer er høyere enn fem. 

I etterkant av Tor er det kun rapportert om et fåtall tilfeller av mastebrudd. Det er 
imidlertid rapportert om skader på traverser og skeive stolper. Det er videre observert et 
fåtall fasebrudd. Skader på master, traverser og faser er tegn på kraftig mekanisk 
påvirkning, fra eksempelvis trefall. NVEs inntrykk er at omfanget av slike skader er 
mindre enn forventet. 

 

Figur 4. Tremast i spenn. Foto: Mørenett 
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4 Berørte sluttbrukere 
Totalt er det rapportert om 184 199 avbrudd under ekstremværet Tor. Dette tallet 
innefatter alle typer sluttbrukere. Mange sluttbrukere har opplevd flere enn ett avbrudd i 
løpet av ekstremværet, og NVE oppfatter at de samme sluttbrukerne har opplevd flere 
avbrudd enn ved sammenlignbare ekstremvær. Ett nettselskap estimerer for eksempel at 
de sluttbrukere som ble rammet av avbrudd under Tor i gjennomsnitt ble rammet 3 
ganger. Mens ekstremværet pågikk estimerte NVE at totalt 150 000 mennesker var berørt 
av avbrudd én eller flere ganger. Dette tall er fortsatt gyldig som indikasjon på omfanget 
av konsekvensene. 

Varighet på avbrudd Antall sluttbrukere 

Under 1 time 110 997 

Over 1 time 52 151 

Over 6 timer 13 622 

Over 12 timer 6 481 

Over 24 timer 924 

Over 36 timer 24 

Over 2 døgn 0 

TOTALT 184 199 

Tabell 2 Antall sluttbrukere rammet av avbrudd av ulik varighet. 

En stor del av avbruddene har trolig hatt en begrenset varighet på grunn av at det har vært 
mulig å gjenopprette forsyningen ved å rute kraften en annen vei. Det er også vanlig at 
nettselskapene prøver å gjeninnkoble feilbefengte forbindelser. Dersom forbindelsen har 
vært rammet av en forbigående feil vil forsyningen i slike tilfeller kunne gjenopprettes 
raskt. Varigheten på de øvrige avbruddene kan beskrives som summen av tiden det tar til 
ekstremværet har avtatt slik at reparasjonsmannskapet kan begi seg ut, tiden som er 
nødvendig for å komme til feilstedet og tiden som er nødvendig for reparasjonsarbeidet. 
Varigheten på reparasjonsarbeidet styres i sin tur av antall samtidige feilhendelser og 
nettselskapenes kapasitet til å reparere flere feil samtidig. Tiden for dette blir typisk mer 
enn noen få timer og man kan derfor forutsette at alle avbrudd med varighet under 1 time 
enten skyldes forbigående feil eller at det har vært mulig å finne en alternativ 
forsyningsvei etter omkoblinger. Dette gjelder troligvis også for en stor del av 
avbruddene med varighet mellom 1 og 6 timer. Statistikken viser at over 60 % av 
avbruddene var kortere enn én time, og nesten 90 % av avbruddene hadde en varighet 
kortere enn 6 timer. Fordelingen av avbruddenes varighet fremgår av Figur 5. 
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Figur 5. Fordeling av avbrudd med ulik varighet under Tor. 

Den store andelen kortvarige avbrudd viser at en stor andel av feilhendelsene var 
forbigående, samtidig som det nesten fullstendige fraværet av svært langvarige avbrudd 
forteller oss at antallet samtidige feilhendelser ikke var så høyt at det overgikk 
nettselskapenes reparasjonsberedskap. Dette kan være en indikasjon på høy beredskap og 
effektiv krisehåndtering, men det kan like gjerne være et resultat av at påkjenningene ikke 
har vært store nok til å forårsake store mengder varige feil. I Figur 6 fremgår fordelingen 
av avbruddenes varighet ved flere av de siste årenes ekstremvær. For ordens skyld 
presiseres det at varigheten ved de ekstremværene også har vært påvirket av at 
nettselskapene har måttet vente inntil sikkert reparasjonsarbeid kunne gjennomføres og 
stengte veier var gjenåpnet. 

 

Figur 6. Fordeling av avbruddenes varighet under Tor, Dagmar, Nina og Ivar. 

Den begrensede andelen sluttbrukere som tross alt mistet kraftforsyningen lenger enn ett 
døgn på grunn av Tor er stort sett fritidsboliger. Nettselskapene opplyser at man har 
prioritert gjenoppretting av kundegrupper som opplever større ulemper under avbrudd. 
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Tabell 3 viser hvor hardt de ulike nettselskapene ble rammet av ekstremværet Tor, målt 
som antall sluttbrukere som opplevde avbrudd delt på selskapets totale antall sluttbrukere. 
Denne tabellen danner grunnlag for Figur 1. 

Nettselskap Andel berørte 

AURLAND ENERGIVERK AS 60 % 

AUSTEVOLL KRAFTLAG SA Neglisjerbar 

BKK NETT AS 20 % 

EIDSIVA ENERGI AS 20 % 

ETNE ELEKTRISITETSLAG SA 100 % 

FJELBERG KRAFTLAG SA 100 % 

FOSEN NETT AS 60 % 

GAULDAL NETT AS 10 % 

GUDBRANDSDAL ENERGI PRODUKSJON AS 10 % 

HALLINGDAL KRAFTNETT AS Neglisjerbar 

HARDANGER ENERGI AS 40 % 

HEMSEDAL ENERGI KF 10 % 

ISTAD NETT AS 30 % 

KRØDSHERAD EVERK KF 20 % 

KVAM KRAFTVERK AS 10 % 

LUSTER ENERGIVERK AS 100 % 

LÆRDAL ENERGI AS  Neglisjerbar 

MØRENETT AS  20 % 

NESSET KRAFT AS  40 % 

NORDMØRE ENERGIVERK AS  30 % 

NTE NETT AS  20 % 

NORDVEST NETT AS  90 % 

ODDA ENERGI AS  20 % 

RINGERIKS KRAFT AS  20 % 

SANDØY ENERGI AS  20 % 

SFE NETT AS  90 % 

SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA  100 % 

SOGNEKRAFT AS  30 % 

STRANDA ENERGI AS  Neglisjerbar 

STRYN ENERGI AS  10 % 

SUNNDAL ENERGI KF  Neglisjerbar 

SUNNFJORD ENERGI AS  100 % 

UVDAL KRAFTFORSYNING SA  Neglisjerbar 

VALDRES ENERGIVERK AS  20 % 

VOSS ENERGI AS  10 % 

ÅRDAL ENERGI KF  100 % 

Tabell 3. Illustrasjon over andelen berørte sluttbrukere hos de rammede 
nettselskapene. 
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5 Samfunnsmessige og 
økonomiske konsekvenser 

En avbruddsfri kraftforsyning kan ikke garanteres uten uforholdsmessig store kostnader 
for samfunnet. Den som er avhengig av uavbrutt kraftforsyning har altså selv et ansvar for 
å sikre sin virksomhet eller helse med tilstrekkelig nødstrømsforsyning. Etter 
beredskapsregelverket skal imidlertid liv, helse og samfunnskritiske funksjoner prioriteres 
ved gjenoppretting etter skader. Videre skal KILE-ordningen gi nettselskapene insentiver 
til å prioritere de sluttbrukere som opplever størst ulemper på grunn av avbrudd. 
Hensikten med KILE-ordningen er at dette økonomiske insentivet skal stå i proporsjon til 
den typiske ulempen som sluttbrukerne opplever ved avbrudd. 

5.1 Samfunnsmessige konsekvenser 
Nettselskapenes foreløpige rapportering viser en estimert total KILE-kostnad verdsatt til 
litt i overkant av 23 millioner kroner. Av dette stammer halvparten fra de tre selskapene 
BKK, Eidsiva og Mørenett. Det understrekes at den endelige rapporteringen av 
KILE-kostnader kan avvike noe fra de foreløpige tallene som fremlegges her. I Figur 7 
fremgår det at avbruddene forårsaket av Tor ikke påførte samfunnet uvanlig store 
ulemper for å være et ekstremvær med kraftig vind. 

 

Figur 7. Innrapportert KILE etter de siste års ekstremvær. 

5.1.1 Konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner 

Den samfunnsmessige konsekvensen av avbrudd for samfunnskritiske funksjoner 
vurderes her skjønnsmessig, da det ikke fremgår direkte av KILE-ordningen. Det 
poengteres at samfunnets sårbarhet for avbrudd hos sluttbrukere i denne kategorien er 
sterkt avhengig av disses egenberedskap. 

Under Tor mistet flere kommuner kraftforsyningen fullstendig i korte perioder. Dette er 
ikke uvanlig under ekstremvær, men medfører risiko for alvorlige konsekvenser for liv og 
helse. Kommunens innbyggere kan for eksempel miste muligheten til å kontakte 
omverdenen dersom det skulle oppstå behov for hjelp. Avbrudd for selve 
kommunesentret rammer også gjerne flere samfunnskritiske funksjoner, som ofte har 
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lokalisert sin virksomhet dit. Periodene med avbrudd for hele kommuner var imidlertid 
hovedsakelig korte under Tor, og nettselskapenes inntrykk er at Tor ikke medførte 
uvanlig alvorlige konsekvenser for liv og helse. 

Det fremstår som at nettselskapene oppfatter at de fleste som trenger nødstrømsaggregater 
nå har anskaffet dette. Fra rapporteringen er NVE likevel gjort kjent med at 
nettselskapene under Tor bisto 3 helseinstitusjoner og 1 privatperson med 
nødstrømsaggregater for å sikre liv og helse. Det er videre avdekket 2 helseinstitusjoner 
som ikke hadde sikret sin virksomhet med nødstrømsforsyning. Flere nettselskaper 
poengterer at man hadde nødstrømsaggregater og en plan for å bistå viktige sluttbrukere 
med disse, men under denne hendelsen ikke hadde tid til å distribuere aggregatene før 
forsyningen var gjenopprettet. 

Fra nettselskapenes rapportering har NVE fått bekreftet at kraftig vind fortsatt fører til at 
det oppstår utfordringer for mobilnettoperatører til å opprettholde dekningen for sine 
brukere. Direktoratet for Nødkommunikasjons evaluering av nødnettets sårbarhet under 
Tor indikerer at nødnettet er utsatt for tilsvarende utfordring (Direktoratet for 
Nødkommunikasjon, 2016). Det konstateres dermed at ekstremværet Tor har medført 
konsekvenser for nødetaters og innbyggeres kommunikasjon. 

 

Figur 8. Trefall på luftledning. Foto: Mørenett 

5.1.2 Konsekvenser for kraftintensiv industri 

Enkelte typer kraftintensiv industri er veldig sårbare for langvarige avbrudd. Under 
ekstremværet Tor oppsto et fire timer langt avbrudd for aluminiumsverket på Årdal. Slike 
varigheter er lange for denne typen industri og kan medføre svært store konsekvenser. 
Hydro opplyser at avbruddet skyldtes en kjede av hendelser, men at den utløsende 
årsaken til feilen var en kortslutning på en kraftledning i området. Dette førte i sin tur til 
en kortslutning i en bryter i ett koblingsanlegg. Hydro viser også til at feilhendelsen 
påvirket driften på om lag 10 prosent av produksjonsovnene. 

NVE gjennomførte den 13. desember 2016 et dialogmøte med Hydro Energi AS og 
Statnett SF om denne hendelsen. 
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5.1.3 Egenberedskap i landbruket 

Det er ved tidligere ekstremvær avdekket at noen bønder mangler nødaggregater. 
Avhengig av type dyrehold vil konsekvensene av avbrudd kunne være store, både med 
tanke på økonomi og dyrevelferd. Rapporteringen til NVE tilsier at det fortsatt er 
utfordringer knyttet til egenberedskapen i landbruket. Sunnfjord Energi konstaterer at det 
er «stor mangel» når det gjelder egenberedskapen hos landbruket generelt. Nordvest Nett 
peker spesifikt på at de nye fellesfjøsene er bekymret for langvarige avbrudd, hvilket kan 
indikere at de ikke har tilstrekkelig egenberedskap. 

5.2 Konsekvenser for nettselskapene 
Ekstremværet Tor påførte nettselskapene kostnader på anslagsvis 41,5 millioner kroner. 
Presenterte tall i Tabell 4 er å regne som estimater da de er innrapportert før selskapenes 
endelige tall var ferdigstilt. 

Kategori Økonomisk konsekvens [kkr] 

Produksjonstap 30 

KILE-kostnader 23 020 

Kompensasjonsordning/USLA 920 

Materialkostnader 2 420 

Arbeidskostnader 14 960 

Annet 170 

TOTALT 41 520 

Tabell 4 Økonomiske konsekvenser av ekstremværet Tor, i tusen kroner. 

Samlet KILE-kostnad utgjør 23 millioner kroner. Det beløp nettselskapene kan hente inn 
fra sine sluttbrukere i fremtiden vil korrigeres for KILE-kostnadene. Av de øvrige 
kostnadene er det verdt å notere at arbeidskostnader utgjør en noe høyere andel, samt at 
materialkostnadene utgjør en noe lavere andel, av de totale kostnadene enn hva som er 
vanlig. Dette stemmer godt med det en kan forvente av et ekstremvær med en stor andel 
forbigående feil. Mannskapet mobiliseres, men benytter ikke like mye reservemateriell i 
de etterfølgende reparasjonene som etter andre ekstremvær. 

5.3 Utbetaling ved svært langvarige avbrudd 
Sluttbrukere som mister strømmen i mer enn 12 timer har krav på kompensasjon fra 
nettselskapene, i henhold til den såkalte USLA-ordningen. Til tross for at det typiske 
avbruddet under Tor var relativt kortvarig rapporterer nettselskapene om at det forventes 
USLA-utbetalinger nær 1 million kroner. Sammenlignet med tidligere ekstremvær utgjør 
imidlertid det en mindre andel av totalkostnadene. Det gjøres oppmerksom på at 
sluttbrukere må søke nettselskapene om slik kompensasjon og at de endelige 
utbetalingene vil kunne påvirkes av hvor mange som søker. 
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6 Avbøtende tiltak 
Ingen av de rammede nettselskapene ble overrasket av ekstremværet. Tidlig og tydelig 
varsling var en viktig bidragende årsak til dette. NVEs inntrykk er at nettselskapene 
hadde satt beredskap på forhånd og foretatt passende forberedelser. De forberedende 
tiltakene som nettselskapene har gjennomført kan deles i to kategorier, de som er direkte 
utløst av dette ekstremværvarselet og de som er gjennomført tidligere, som en langsiktig 
forberedelse for alle kommende ekstremvær. 

6.1 Tiltak utløst av Tor 
Nettselskapene rapporterer om mange og gode forberedende tiltak utover allerede 
eksisterende normalberedskap. Flere nettselskaper peker på betydningen av å tidlig sette 
organisasjonen i riktig modus, samt å forberede både mannskap og utstyr for den 
kommende krisehåndteringen. De selskaper som også på forhånd har varslet sine 
sluttbrukere om de kommende utfordringene, opplyser at de mener at det er et godt tiltak. 
Varsling stiller sluttbrukere i stand til å heve sin egenberedskap for en mulig periode med 
langvarige avbrudd, men det bidrar også til å redusere antallet henvendelser til 
nettselskapene under krisehåndteringen. Begge disse funn samsvarer med erfaringer fra 
tidligere ekstremvær. 

 

Figur 9. Fjerning av gran fra luftledning. Foto: BKK Nett 

NVE er kjent med at flere selskaper har utviklet gode rutiner i forkant av varslede 
ekstremvær og vil trekke frem noen spesielt gode eksempler fra forberedelsene til Tor. 
Flere selskaper melder om at man har utplasserte personell på strategiske områder. Dette 
for å unngå at man ble avskåret fra feilretting dersom veier, ferger og bruer hadde blitt 
stengt. Ett selskap plasserte også utstyr som man visste ville komme til hyppig 
anvendelse på strategiske steder, i dette eksempelet gjaldt det sprenglunte for rask og 
trygg kapping av vindfelte trær. Andre selskaper gjennomførte på forhånd en grundig 
diskusjon for å identifisere de områder med størst sannsynlighet for store utfordringer. Ett 
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annet selskap var allerede klar over aktuelle risikofaktorer, i dette tilfellet en stor gran. 
Denne hadde man planer om å felle, men når man ble klar over værvarslet sendte man 
umiddelbart ut mannskap. Til sist var det ett selskap som hadde oversikt over balansen 
mellom produksjon og forbruk i sitt forsyningsområde, og varslet systemansvarlig om 
forholdene. Dette førte til at lokal produksjon ble regulert, slik at kraftforsyningen ikke 
var like sårbar for utfall i overliggende nett. 

Det rapporteres om flere andre tiltak som ble gjennomført av nettselskapene, disse gjengis 
kortfattet i Tabell 5. 

Øvrige innrapporterte tiltak som forberedelse til Tor 

Klargjøring av utstyr: 
Fylling av drivstoff, klargjøring av kjøretøy, test av aggregater, lading 
av radioer, test av kommunikasjonsutstyr, strategisk utplassering av 
utstyr. 

Klargjøring av mannskapslister for ledelse, feilretting, drift og 
informasjon. 

Planlegging av mulige driftskoblinger. 

Forberedelser for forpleining av utemannskaper. 

Varsling av allmenhet og kontaktpersoner hos samfunnskritiske 
funksjoner, underliggende nettnivå samt tjenesteleverandører. 

Varsling av innehavere av eksterne beredskapsressurser iht. avtaler 
(utstyr, helikopter, båt, mannskap). 

Tabell 5. Innrapporterte tiltak som ble gjennomført som forberedelse til Tor. 

Enkelte selskaper kommer med detaljerte opplysninger om hva slags forberedelser som er 
foretatt, mens andre selskaper er mer kortfattede. De kan eksempelvis kun informere om 
at «beredskap» ble satt, uten å presisere hva dette rent konkret innebar. NVE tolker dette 
først og fremst som ulikheter i rapporteringen. Likevel mener vi at sammenstillingen over 
de gode tiltak noen selskaper gjennomfører som forberedelse til ekstremvær, kan benyttes 
til å forbedre rutinene hos flere andre selskaper. Bildet som fremgår her ovenfor, bør da 
kompletteres med informasjon NVE har innhentet fra tidligere ekstremvær. 

6.2 Langsiktige tiltak 
Innrapporteringen viser at det i bransjen er en økt oppmerksomhet knyttet til risikoen for 
omfattende trefall ved ekstremvær. Flere selskaper peker konkret på erfaringene fra 
Dagmar og informerer om at arbeid med tresikring har vært fokusert til områder som var 
hardt rammet den gang. Mørenett viser til at man har ansatt en skogforvalter med ansvar 
for arbeidet med tresikring. Andre selskaper leier inn personer med skogfaglig 
kompetanse til sine skogryddingsprogrammer. Noen selskaper trekker også frem at man 
er bevisst de utfordringer som følger med plantefelter og at hogst kan medføre risiko for 
at trær som tidligere var skjermet, blir eksponert for krefter det ikke har et rotsystem for å 
motstå. Rapporteringen gir videre inntrykk av at den generelle holdningen hos selskapene 
er at kabling er det mest effektive virkemiddelet for å redusere risikoen for omfattende 
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avbrudd som en følge av trefall. Flere selskaper peker på at utsatte, eller viktige, 
luftledninger er lagt i kabel de siste årene. Skogrydding gir økt robusthet, men flere 
selskaper trekker frem at det er kostbart å bredde traseene og at de trær som faller på 
ledningene ofte faller, eller løftes av vinden, fra steder et stykke utenfor traseen. Noen 
selskaper opplyser om at man av denne grunn har tatt initiativ til å fremskaffe ny viten 
om hvilke trær som er mest eksponert for ekstremvær og hvordan man kan gi skogen en 
økt robusthet i sterk vind. Fra noen selskaper påpekes det at man oppfatter at forbedret 
skogrydding de senere år, trolig har medført at omfanget av trefall under ekstremværet 
Tor var mindre enn det en ellers ville ha opplevd. 

Linjebefaring trekkes frem som et viktig tiltak for å redusere utfordringene ved 
ekstremvær. Dette tiltaket vil være relevant både for tresikring og øvrig tilstandskontroll 
av luftledninger. Det som er særlig interessant i denne sammenheng er at enkelte 
selskaper peker på at det er utfordrende å få tilstrekkelig overblikk og informasjon. 
Selskapene viser også til at fjernstyrte brytere er blitt installert i områder som man 
betrakter som særlig utsatte for ekstremvær. 

Mesteparten av de rapporterende nettselskapene opplyser at de har øvd på lignende 
scenarioer. Inntrykket er at disse selskapene også peker på at erfaringene fra nylig 
gjennomførte øvelser har hatt positiv effekt på håndteringen av ekstremværet. Det er også 
et relevant poeng at en stor del av de berørte selskapene har opplevd lignende hendelser i 
senere tid, eksempelvis i forbindelse med Nina. Likevel melder seks selskaper om at de 
ikke har øvd på håndtering av denne type hendelse. Ett selskap innrømmer at man ikke 
har øvd på denne type hendelse, men påpeker tørt at det skyldes at man foretrekker mer 
utfordrende øvelsesscenarier. 
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7 Reparasjonsberedskap 
I likhet med erfaringene fra tidligere ekstremvær tyder rapportene fra selskapene på at 
feilrettingsarbeidet etter ekstremværet Tor har vært preget av stort pågangsmot hos de 
ansatte i nettselskapene. Veldig mange nettselskaper melder om stor motivasjon til å yte 
og i noen tilfeller også om at ansatte som ikke var innkalt, likevel frivillig meldte seg for 
innsats. Det er også klare indikasjoner på at lokalsamfunn er motivert til å bidra. Ett 
selskap rapporterer om at de lokale bøndene bidro med brøyting og utlån av snøscooter, 
og to andre selskaper viser til at gode rapporter fra lokalbefolkningen bidro til rask 
feillokalisering. De ressurser som var involvert i gjenopprettingen er sammenfattet i 
Tabell 6. 

Kategori Antall 

Egne ansatte 753

Eksterne entreprenører 47

Helikoptre 6

Båter 2

Andre 5

Totalt antall: 812

Tabell 6. Oversikt over ressurser benyttet i 
gjenopprettingen. 

Kategorien «Eksterne entreprenører» består stort sett av skogryddere og anleggsmaskiner 
med fører. Kategorien «Andre» består i dette tilfelle av to hogstselskaper og tre enheter 
som er ukjente for NVE. Det kan derfor konkluderes med at flere enn 812 personer har 
vært involvert i gjenopprettingen etter Tor. Et interessant faktum er at innsatsen i 
etterkant av Tor i større grad enn ved tidligere ekstremvær ble gjennomført av 
selskapenes egne ansatte. Det kan være en indikasjon på at behovet for å kalle inn ekstra 
ressurser var begrenset. 

Nettselskapene rapporterer gjennomgående at man mener at gjenopprettingen har fungert 
bra. Det nødvendige mannskapet, materiellet og utstyret har vært tilgjengelig.  Samtlige 
innrapporterende selskaper opplyser om at de kunne ha oppbemannet ytterligere dersom 
ekstremværet hadde rammet dem hardere. Her viser man både til egne ressurser og til 
beredskapsavtaler med andre selskaper. Enkelte nettselskaper har avtaler om 
beredskapsressurser med selskaper i andre deler av landet, for å minimere risikoen for at 
behovet for de samme ressursene skal oppstå samtidig. Det generelle inntrykket er også at 
det har vært mulig å raskt komme i gang med gjenopprettingen, sammenlignet med 
tidligere ekstremvær. 

I forbindelse med tidligere ekstremvær har det vært et tema at lokalkunnskap har vært 
trukket frem som viktig i forbindelse med feilretting. Man setter gjerne den høye 
motivasjonen hos mannskapet, evnen til rask lokalisering av feilsted og god informasjon 
fra lokalbefolkningen i sammenheng med en nærhet til lokalsamfunnet. 
Tilbakemeldingen har derfor typisk kommet fra mindre nettselskaper. Disse erfaringene 
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gjør seg også gjeldende etter ekstremværet Tor. Ett selskap peker i evalueringen av Tor 
imidlertid også på betydningen av en desentralisert struktur av selskapet. 

Noen selskaper rapporterer om at helikopter er benyttet i gjenopprettingen. Helikopter gir 
anledning til å skaffe seg god oversikt og raskt fly inn nødvendige reservedeler. Det 
fremstår som at de som har benyttet helikopter mener å ha hatt god nytte av denne under 
feilrettingen.  

7.1 Muligheten til å utføre driftskoblinger 
Evnen til å koble om i nettet har betydning for at kraften skal kunne rutes via alternative 
forbindelser, i den grad de fortsatt er i drift, og for å lokalisere feilsteder gjennom såkalt 
seksjonering. Et større antall brytere gir større muligheter for oppdeling av nettet. 
Fjernstyring av bryterne innebærer at kobling kan skje raskt og uten at mannskap må 
befinne seg ved bryteren. Inntil stormen har avtatt kan det være uforsvarlig å sende 
personell ut i felten. Under slike omstendigheter blir fjernstyring av brytere en 
forutsetning for at det skal være mulig å koble. I noen tilfeller kan det oppstå utfordringer 
med talesamband under uvær, se kapitel 8. Det kan medføre en tilleggsutfordring for 
manuelt betjente brytere, da det av sikkerhetsgrunner må være kontakt mellom den som 
skal koble og driftssentralen. 

En stor majoritet av de innrapporterende selskapene peker på betydningen et velutviklet 
driftskontrollsystem har for reparasjonsberedskapen. Dette poenget understrekes av at syv 
selskaper også mener det er et forbedringspotensiale å realisere i form av flere fjernstyrte 
brytere. Ytterligere ett selskap konstaterer at det er forbedringspotensiale i form av flere 
brytere, men uten å presisere om man også ser for seg at de bør være fjernstyrte. 

7.2 Prioriteringer 
Rapporteringen viser at et stort antall av de innrapporterende nettselskapene ikke har vært 
rammet i så stor grad at det har vært behov for å prioritere hvilke feil som skulle rettes 
først. Fra de opplysninger som er innsendt går det likevel an å utlese at de fleste 
nettselskapene prioriterer ut fra hensyn til «liv og helse», og øvrige kriterier i samsvar 
med de føringer som er gitt etter beredskapsforskriften. Eksempelvis ble feilretting til 
vannforsyning prioritert på dette grunnlaget under håndteringen av Tor. Opplysninger fra 
enkelte selskaper indikerer imidlertid at man ved denne hendelsen, eller generelt, har en 
praksis som avviker fra dette utgangspunktet. Eksempler på slike prioriteringskriterier er 
at feil som berører størst antall sluttbrukere, størst antall fastboende eller påfører selskapet 
høy KILE rettes først. To selskaper gir også indikasjoner på at alle feil behandles likt. 
Flere selskaper peker på at feil som i all hovedsak berører fritidsboliger er nedprioritert. 

7.3 Utfordringer 
Sunnfjord Energi peker på at flere veier ble stengt på grunn av ras under ekstremværet. 
Selskapet hadde imidlertid bemanning innenfor de avskjermede områder som kunne 
mobiliseres. 

Ingen selskaper har eksplisitt påpekt at det var behov for å avvente feilretting inntil 
vinden løyet og det igjen ble trygt å ferdes ute. Ett selskap har imidlertid påpekt at det 
under gjenopprettingen ikke var mulig å fly med helikopter, og ett annet pekte på at 
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linjebefaring med helikopter ble forsinket av været. Dette er vanlige utfordringer ved 
kraftig vind. 

Ett selskap kommenterer at feilretting etter ekstremvær alltid byr på ulike utfordringer. 
Oppgavene som skal utføres er kjente, men vær, føre og andre forutsetninger er 
uforutsigbare og kan medføre tilleggsutfordringer av varierende karakter. 

 

Figur 10. Reparasjon i snø og motbakke. Foto: Sunnfjord Energi 
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8 Kommunikasjon og samarbeid i 
KBO 

Det er en kjent utfordring at mobilnett og annet utstyr for kommunikasjon er utsatt under 
ekstremvær. NVE krever med hjemmel i beredskapsforskriften §§ 4-7 og 7-17 at alle 
KBO-enheter har en sambandsberedskap som er tilstrekkelig for håndtering av 
ekstraordinære situasjoner. For nettselskapene innebærer dette at man må ha alternativer 
som kan fungere uavhengig av svikt i offentlig kommunikasjon. Det skal alltid være 
mulig for selskapene å kommunisere med personell som er viktig for å opprettholde 
kraftforsyningen og gjennomføre rask gjenoppretting. NVE fattet den 16. desember 2015 
et vedtak som presiserer de krav som stilles til KBO-enhetenes kommunikasjonskanaler 
for å kunne stå i kontakt med andre enheter i KBO og berørte myndigheter. Det stilles 
også etter beredskapsforskriften krav til det samband som benyttes for styring av nettet. 

8.1 Samhandling med eksterne aktører 
Nettselskapene har en plikt til å informere sine sluttbrukere om forventet feilrettingstid. 
Selskapene peker på en mengde ulike kanaler som benyttes til dette formål, eksempelvis 
SMS, hjemmesider, telefonsvarer, sentralbord og sosiale medier. I etterkant av Tor viser 
også noen selskaper til at nyutviklede systemer som kobler selskapets mest oppdaterte og 
detaljerte informasjon om avbruddene direkte til hjemmesiden har hatt veldig positivt 
utfall. BKK Nett presiserer at dette har avlastet organisasjonen. 

Ett av funnene etter ekstremværet Ole var at det var flere fordeler å hente ved proaktiv 
varsling av sluttbrukere om at kraftforsyningen ville komme til å utfordres. I forkant av 
Tor varslet en håndfull selskaper sine sluttbrukere på forhånd. Rapporteringen gir 
inntrykk av at disse også mener at dette har hatt god effekt og bidratt til en bedre 
håndtering av henvendelser under selve hendelsen. Ett selskap som ikke varslet sine 
sluttbrukere på forhånd, har ført opp nettopp proaktiv varsling som et tiltak for 
implementering før fremtidige hendelser. Når det gjelder proaktiv varsling av 
samfunnskritiske funksjoner melder flere selskaper at man på forhånd har hatt et bevisst 
forhold til disse og søkt samhandling. Eksempelvis omfatter forberedelsene hos flere 
selskaper at man oppretter kontaktveier eller informerer kommuner om det som trolig vil 
skje. Ett selskap viser også til at man hadde kontakt med Veivesenet i forkant av 
ekstremværet. 

I forbindelse med ekstremværet Tor hadde åtte av de innrapporterende selskapene kontakt 
med tilbydere av ekom-tjenester. Kontakten kan ha to formål, koordinering ved 
feilrettingen eller at selskapene ønsker informasjon om hvilken robusthet de kan forvente 
hos tjenesten. Ett selskap nevner for eksempel at man søkte dialog om backup-tider med 
sin tilbyder. Tre av selskapene påpeker også at tilbyderne var konserninterne. Det 
fremkommer av rapporteringen at noen av de konserninterne tilbyderne sitter i 
selskapenes beredskapsorganisasjon. En slik organisering kan være begrunnet i et ønske 
om tett koordinering under selskapenes feilretting. Kontakten i de tilfellene er derfor ikke 
nødvendigvis et tegn på utfordringer med kommunikasjonen under Tor, men kan være en 
naturlig følge av de selskapenes organisering. 
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Majoriteten av de berørte selskapene melder om at det under selve hendelsen var kontakt 
med lokale myndigheter. I noen tilfeller har dette vært organisert slik at KDS har fungert 
som bindeledd, i noen tilfeller har fylkesberedskapsrådet vært kontaktarena og i andre 
tilfeller har selskapene selv hatt direktekontakt med kommunene. Inntrykket er at 
samarbeidsformene tilpasses behovet og at nettselskapene er bevisst sin rolle. 
Tilbakemeldingene fra flere av selskapene er at informasjonsdelingen har fungert 
tilfredsstillende. Et flertall andre selskaper melder imidlertid om at det ikke var noen 
kontakt med lokale myndigheter. Dette ser i all hovedsak ut å være en følge av at 
omfanget av skader var begrenset og selskapene ikke så behov for samhandling. 

 

Figur 11. Tremast i spenn. Foto: Sunnfjord Energi 

8.2 Samhandling i KBO 
NVE videresendte på ettermiddagen den 28. januar ekstremværvarselet til relevante 
KDSer med en oppfordring om å orientere KBO-enhetene i sine områder. KDSene ble 
bedt om bistand med å innhente og sammenstille rapporter vedrørende konsekvensene i 
respektive områder. For det formålet ble det satt opp faste rapporteringstider for bruk 
gjennom hendelsen. Flere selskaper enn vanlig gir uttrykk for en positiv holdning til 
rapporteringssystemet. Noen peker på at den tydelige strukturen og valgt frekvens på 
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rapporteringen var gunstig. Dette gjorde rapporteringspliktene forutsigbare og gav 
tilstrekkelig rom for selskapene til å fokusere på sin egen krisehåndtering. Noen selskaper 
understreker også at den informasjon de har fått av KDS har vært god og tydelig, hvilket 
har bidratt til en riktig situasjonsforståelse i forkant av ekstremværet. 

Det har vært samhandling mellom KBO-enheter, men det er ikke alle selskaper som har 
sett behov for å søke kontakt med naboselskaper. Omtrent ti av de innrapporterende 
selskapene viser til at man har søkt kontakt med sine naboer, eller andre KBO-enheter. 
Utveksling av ressurser og materiell samt koordinering av drift kan være nødvendig under 
feilrettingen i etterkant av ekstremvær. Det er etter NVEs syn positivt at man søker 
samarbeid og har gode rutiner for dette for de tilfeller der hvor det kan bli relevant. 

Det store flertallet av de rapporterende selskapene opplyser å ha satellittelefon. Disse kan 
bli nødvendige for å opprette talesamband mellom KBO-enheter og til myndigheter. 
Ingen av selskapene melder om at satellittelefonene er blitt benyttet under Tor, men et 
fåtall selskaper rapporterer om at man benyttet anledningen til å teste dem. Halvparten av 
de selskaper som ikke har satellittelefon informerer om at man vurderer å anskaffe slikt 
utstyr. 

8.3 Kommunikasjonsutfordringer 
Fire selskaper rapporterer om at mobiltelefoninettet ble utilgjengelig under ekstremværet 
Tor, og ytterligere to viser til at det oppsto områder med dårlig dekning. Ingen selskaper 
ser ut til å ha vært avhengig av mobilnettet for egen feilretting, men påpeker at utfall av 
mobilnett gir utfordringer for kontakten med sluttbrukere. Noen selskaper antyder med 
sine kommentarer at man alltid benytter egen VHF for talesamband ved feilretting, noe 
som NVE betrakter som relativt vanlig. To selskaper rapporterer om at det har vært 
utfordringer med selskapets VHF under Tor. Det ene selskapet viser til 
kapasitetsutfordringer i nettet når det var behov for utveksling av informasjon om mange 
ulike feil. Dette førte til at det oppsto ventetid. Det andre selskapet viser til mer alvorlige 
utfordringer der dekningen for VHF-systemet sviktet i noen områder. Feilårsaken skal 
være knyttet til strømforsyningen til to RTUer. 

To selskaper viser til at det under ekstremværet oppsto skader som påvirket eget IT-
system. I det ene tilfellet påpeker selskapet at leverandøren viste seg å ikke ha redundans 
for bortfall av fiber, men at dette skal være rettet i ettertid. Inntrykket er imidlertid at 
utfordringene var kortvarige og påførte begrensede utfordringer. Ett selskap viser til at det 
oppsto skader som påvirket tilgjengeligheten av bredbånd til privatpersoner i 
forsyningsområdet i over en uke. 

8.4 Utfordringer med fjernstyring av nettanlegg 
Et relativt høyt antall selskaper, ni stykk, rapporterer om ulike utfordringer med 
fjernstyring av anlegg. I noen tilfeller handler det om at styringen av enkeltbrytere har 
vært utilgjengelig, men i andre tilfeller har fjernstyringen av hele stasjonsanlegg blitt 
rammet. Ett eksempel gjelder en transformatorstasjon som er knutepunkt for fire 
regionalnettlinjer. Ett annet selskap peker på at fjernstyringen av to produksjonsenheter 
falt ut. Inntrykket er derfor at det har vært vesentlige utfordringer med å opprettholde 
kontakten med fjernstyrte anlegg. Det er benyttet ulike kommunikasjonsløsninger til 
styring av ulike anlegg, og det kan følgelig være mange grunner til at funksjonen 
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forstyrres. Selskapene har meldt om fiberbrudd, ising på antenner og utfall av mobilnettet. 
Det selskap som benyttet mobiltelefoni for fjernstyring konstaterer selv at man for 
fremtidige ekstremvær bør vurdere å bytte til fiber og/eller radiosamband. Statnett 
opplyser om at man har opplevd fiberbrudd som påvirket redundansen for sitt 
vernsamband, men at hendelsen ikke hadde noen konsekvenser for selve funksjonaliteten. 

Samføring av sambandslinjer med kraftledninger innebærer en risiko for samtidig havari 
for både ledning og fjernstyring. NVE har spurt selskapene i hvilken grad man har utført 
slik samføring og fått svar fra 15 av de rapporterende selskapene at man har et begrenset 
omfang av samføring. Inntrykket er at det er vanligst med samføring til radialer eller 
andre steder hvor det kan være vanskelig, og dyrt, å etablere fysisk uavhengig fremføring 
av samband. Så å si alle selskapene som har samføring av samband og kraft peker 
imidlertid på at disse forbindelsene ikke ble rammet av ekstremværet Tor. Ett selskap, 
Sunnfjord Energi, trekker frem at man sikrer at det er redundans for sambandet der hvor 
dette er ført sammen med kraftledninger. 

 
Figur 12. Trefall i bratt terreng. Foto: SFE Nett 
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9 Selskapenes egne vurderinger 
og forslag til forbedringer 

NVEs inntrykk er at nettselskapene i stor grad har evne til å improvisere når de stilles 
overfor uventede eller krevende utfordringer under ekstremvær. En god grunnberedskap 
er etter vårt syn en viktig forutsetning for å være i stand til å håndtere det ekstraordinære. 
Vi ønsker å trekke frem de gode historier vi blir kjent med, for å vise at uforutsette 
situasjoner ofte håndteres med både handlekraft og kreativitet.  

Rapporteringen etter Tor forteller for eksempel at Sandøy Energi har fått til stand god 
kommunikasjon og samhandling med kommunen. For å sikre tilgang til flere hender 
dersom behovet skulle oppstå, inngikk man en avtale om gjensidig bistand med 
kommunens tekniske etater samt brannvesen. Videre rapporterer Statnett om utfordringer 
med ising på en sentralnettledning. Det ble gjort flere forsøk på å fjerne isen slik at driften 
av ledningen skulle kunne gjenopptas, men isen viste seg svært vanskelig å fjerne. 
Løsningen ble derfor å løfte tømmerstokker med helikopter og bruke disse til å løsne isen. 

 

Figur 13. Trefall på luftledning. Foto: Sunnfjord Energi 

9.1 Viktige forbedringspunkter 
De innrapporterende selskapene har identifisert et stort antall mulige forbedringstiltak, 
som i stor grad er sammenfallende med de utfordringer som det rapporteres om. Det tiltak 
som desidert flest selskaper peker på når de blir spurt om hva som kan gjøres for å 
redusere egen sårbarhet overfor lignende situasjoner er skogrydding. Halvparten av de 
selskaper som har returnert skjemaet peker i noen form på at mer fokus på temaet, 
bredere ryddegater, mer plukkhogst eller bedre samhandling om skogrydding med 
grunneiere og lokale myndigheter er viktige tiltak. 
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Et beslektet tiltak som flere selskaper trekker frem er kabling. Kabler ligger helt beskyttet 
fra trefall. To av selskapene som peker på dette alternativ kommer også med 
begrunnelser. Det ene selskapet mener tiltaket må gjennom en lønnsomhetsvurdering, og 
sikter der til de høyere kostnader som kabel ofte har sammenlignet med luftledning. Det 
andre selskapet signaliserer derimot at kabling er det mest fordelaktige tiltaket for å 
redusere ekstremværrisiko, og sikter da trolig til at skogrydding vanligvis ikke helt vil 
eliminere risikoen for trepåfall. 

Mange selskaper har selv reflektert over utfordringene med samband, både talesamband 
og kommunikasjon med fjernstyrte anlegg. Tre selskaper opplyser om at man vil vurdere 
sitt interne talesamband. I kapitel 7 fremgår det at selskapene selv mener at muligheten til 
å gjennomføre fjernstyrte koblinger er viktig for en rask gjenoppretting. Seks selskaper 
nevner at man vil vurdere å etablere alternativ eller mer robust kommunikasjon til 
fjernstyrte anlegg for å sikre at funksjonaliteten opprettholdes under ekstremvær. Like 
mange selskaper viser til at man nå vurderer å sette inn flere fjernstyrte brytere i sitt nett. 

Et kraftsystem som er tilstrekkelig vedlikeholdt og dimensjonert for de krefter som kan 
påregnes under ekstremvær vil være bedre i stand til å opprettholde forsyningen i slike 
situasjoner. Flere av de rapporterende selskapene viser til at man vurderer tiltak som vil 
bidra til dette. Fire selskaper mener bedre vedlikehold og opprustning av eksisterende 
anlegg, eller reinvestering i nye anlegg er et viktig tiltak. Tre andre selskaper trekker frem 
at nøye linjebefaring av luftledningsnettet både i normaldrift og i etterkant av kraftig vind 
er viktig for å kunne avdekke svakheter. 

Flere selskaper peker på at det kan være aktuelt å øve mer eller bedre på denne type 
hendelse. Det vises til at øvelser bidrar til å sikre gode kontaktveier og rutiner for 
samhandling, men også er gunstig for å gjøre egen beredskapsplan kjent i organisasjonen. 
Øvelser kan også bidra til å avdekke svakheter i egne anlegg eller beredskapsplanverk. 

Flere selskaper vurderer ulike typer av tiltak for å øke bemanningen for ulike funksjoner i 
organisasjonen. Det forbedringspotensialet selskapene ser deler seg i tre deler. De fleste 
selskapene, fem stykk, trekker frem tiltak for å øke kapasiteten hos montørstyrken, som 
eksempelvis flere montører, forbedret ressursstyring eller spredning av spisskompetanse 
mellom montører. Det er videre tre selskaper som ser et mulig behov for å styrke 
kapasiteten hos driftssentralen og de gjenværende to selskapene vurderer tiltak for økt 
kapasitet på kundebehandling. 

En håndfull selskaper trekker frem at man vurderer å oppdatere sitt beredskapsplanverk 
slik at selskapets forberedelser iverksettes tidligere enn man i dag legger opp til. Ett 
selskap informerer om at man også vil vurdere å senke terskelen for å iverksette 
forberedende tiltak. Ett annet selskap viser til at man har store forventninger til 
forbedrede modeller som vil koble værvarsel til feilsannsynlighet for nettanlegg. 

Øvrige forbedringstiltak som er spilt av et fåtall eller enkelte selskaper er: 

System for rask varsling av sluttbrukere, rutiner for å stille gode spørsmål når 
sluttbrukere ringer inn en feilmelding, klare roller for kommunikasjon gjennom ulike 
medier, identifisering av svake punkt i nettet, samarbeidsavtale med selskaper i 
andre regioner, bedre kommunikasjon med eier av overliggende nett, innkjøp av 
flere aggregater og innkjøp av beredskapskabel for bruk ved omfattende havarier i 
distribusjonsnett. 
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9.2 Nettselskapenes forslag til NVE 
Rapporteringen åpner for at selskapene kan komme med forslag til tiltak NVE kan foreta 
for å styrke beredskapen for ekstremvær. Det hyppigste innspillet i etterkant av Tor 
kommer fra syv selskaper og handler om at NVE på ulike måter bør legge til rette for mer 
skogrydding. Tre av disse selskapene løfter frem fordelene ved forskriftsfesting av 
bredere ryddebelter for luftledninger i distribusjonsnettet og antyder at det vil gi bedre 
sikring overfor ekstremvær. Ett av de andre selskapene påpeker at det er krevende å 
oppnå enighet med alle grunneiere. Dette er en av fordelene med forskriftsfesting av 
bredere ryddebelter, men NVE oppfatter i dette tilfellet selskapets forslag til å handle om 
at NVE bør tilrettelegge for at selskapene kan forhandle frem avtaler med færre aktører 
fremfor alle de enkelte grunneiere, som for eksempel skogeierforeninger. 

Flere selskaper kommenterer den økonomiske reguleringen. Ett selskap mener at NVE en 
heving av inntektsrammen bør vurderes av NVE. Selskapet peker på at områder med høy 
bonitet, lang vekstsesong og bratt terreng rammes hardt av trefall under ekstremvær, og at 
reguleringen bør hensynta disse parametere. Ett selskap påpeker at KILE-ordningen 
fungerer godt for prioritering ved gjenoppretting etter ekstremvær, men er mindre 
fornøyd med det insentiv som gis for å sikre anlegg mot skader. Selskapet mener at det er 
umulig å vite hvor skadene inntreffer, hvilket skal føre til at de selskaper som ofte 
rammes av ekstremvær kommer dårligere ut enn andre. Tre selskaper ber NVE vurdere 
rammebetingelser som bedre legger til rette for mer kabling. Til sist er det to selskaper 
som er fornøyd med dagens regulering, der ett av disse også viser til at bransjen selv 
ønsker å være godt rustet for denne type ekstremvær. 

Totalt fire selskaper viser til at NVE bør legge til rette for tidlig og god varsling av 
kommende påkjenninger. De fleste selskaper følger med på værmeldinger, eller 
abonnerer på varsel fra ulike meteorologiske tjenester. I forkant av ekstremværet Tor gikk 
imidlertid NVE ut med et varsel der man etablerte tidspunkter for rapportering og 
oppfordret selskapene til å gjøre seg klar for ekstremværet. Det er også ett annet selskap 
som peker på at de rapporteringsrutiner som ble benyttet i forbindelse med Tor bør dyrkes 
videre. 

En håndfull selskaper mener at NVE bør arbeide for å opprettholde små selskaper med 
god lokalkunnskap. Det vises også til at mindre enheter kan forventes å ha høy 
motivasjon hos de ansatte, som gjerne bor i de bygder som rammes av avbrudd. Som en 
motvekt til dette bilde er det imidlertid også ett selskap som understreker at nettopp dets 
størrelse er av stor betydning for en robust beredskap ved større hendelser. Det er også 
kommet inn forslag fra ett selskap om at NVE bør prioritere å føre tilsyn med 
beredskapen til mindre nettselskaper. Det selskap som kom med dette forslaget er selv å 
finne blant de større nettselskapene. 

NVE har også registrert følgende forslag til tiltak fra et fåtall, eller enkeltaktører: 

Momentan reserve bør opprettholdes i transmisjonsnettet, gamle VHF-systemer for 
talesamband bør skiftes ut, robust kommunikasjon til fjernstyrte brytere bør sikres, 
det bør sikres at meldinger fra NVE via CIM når frem til mottaker, forslag til 
utbedring av sårbarheter i et navngitt anlegg og at det bør finnes avbøtende tiltak mot 
saltdrev som ikke omfatter bruk av isolert line. 
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10 Analyse 
Ekstremvær kan gi påkjenninger med store lokale variasjoner. Det kan altså være 
vanskelig å avgjøre om et selskap har unngått store konsekvenser fordi det har 
gjennomført gode sikringstiltak, eller om det rett og slett ikke har vært utsatt for store 
prøvelser. De data NVE har hatt tilgang til er på et overordnet nivå, hvilket påvirker 
muligheten til å gjøre presise vurderinger. Noen selskaper kan for eksempel ha mistet 
forsyningen til alle sine sluttbrukere som følge av en eller et fåtall feilhendelser, hvilket 
med den valgte metoden kan være vanskelig å skille fra et selskap som har hatt mange 
feilhendelser. Basert på opplysningene fra selskapene har NVE forsøkt å komplettere 
dataene med skjønnsmessige vurderinger, men dette har vært krevende. NVE har derfor 
søkt etter andre kilder som komplement til nettselskapenes rapportering. Likevel ser NVE 
grunn til å understreke at det i de etterfølgende analysene ikke har vært grunnlag for klare 
konklusjoner, men at noen indikasjoner er fremskaffet. Disse kan når de sees i 
sammenheng med andre vurderinger og erfaringer bidra til bedre innsikt. 

10.1 Vindens betydning for skader på skog 
Den største utfordringen for kraftforsyningen ved kraftige ekstremvær er vanligvis store 
mengder trefall på luftledninger. Vindtrykket øker med kvadratet av vindhastigheten. 
Trær tilpasser seg imidlertid til det klima de vokser i. Dette fører til at omfanget av 
stormskader på skog ikke har en linear sammenheng med vindtrykket. Litteraturen tilsier 
at omfanget av skader på skogen kan forventes å være dobbelt så stor for en 50-årsstorm 
sammenlignet med en 10-årsstorm (Solberg et.al. 2008), selv om vindhastigheten ikke 
øker med mer enn 10 %. 

Vindretningen kan også være avgjørende for skadeomfanget på skogen under 
ekstremvær. Lokal topografi kan enten forsterke, eller skjerme de områder der det er ført 
luftledninger, avhengig av hvilken retning vinden kommer fra. Typisk for såkalte 
kastforsterkningssoner er at vinden passerer høye, bratte fjellrygger eller uregelmessige 
formasjoner som gjør at det avløses tredimensjonale virvler etter passeringen (Harstveit 
og Sandvik, 2001). Trær kan også være sårbare for vindpåkjenninger fra nye 
vindretninger, som det ikke har utviklet rotsystemer for å tåle. Dette fenomen kan sees i 
sammenheng med de utfordringer ved endring av kantskog, som er godt kjent i 
skognæringen. I slike tilfeller vil trær som har vokst beskyttet av sine nabotrær komme 
frem mot kanten av, eksempelvis, et hogstfelt og eksponeres for større krefter enn det har 
tilpasset seg til. 

10.2 Rammede selskapers skogsdekke 
NVE har hentet ut et arealdekkekart utarbeidet i EU-prosjektet Corine Land Cover som 
støtte for vurderingen av de områder som ble hardest rammet av ekstremværet Tor. Den 
mest oppdaterte versjonen av arealdekkekartet er fra 2012, men anses likevel gi et bilde 
av skogdekningen i de ulike nettselskapenes forsyningsområder. Arealdekkekartet er 
presentert i Figur 14 sammen med markører for hvor hardt rammet de ulike 
nettselskapene var og er vurdert i sammenheng med opplysninger om vindpåkjenningen i 
Kapitel 2. 
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Figur 14. Arealdekkekart og andel av nettselskapenes sluttbrukere som ble berørt av ekstremværet Tor. 

De mørkere nyansene av den grønne fargeskalaen indikerer at området er skogbevokst. 
Erfaringene tilsier at det er granskog, og særlig granskog i tette plantefelter, som er mest 
utsatt ved kraftig vind. Løvtrær er mindre utsatt for kraftig vind om vinteren når de ikke 
har blader. Ren barskog vises i Figur 14 som den mørkeste grønne og blandingsskog er en 
nyanse lysere. 

Tre nettselskaper i Rogaland utmerker seg ved å ha opplevd at en stor andel av 
kundemassen opplevde avbrudd under Tor, selv om naboselskapene ikke var rammet i 
særlig utstrekning. Utfallene hos disse selskapene kan imidlertid ikke settes i 
sammenheng med trefall. Avbruddene hos Skånevik Ølen og Etne Kraftlag skyldes i 
hovedsak feil i innmatingen til forsyningsområdet. For det tredje selskapet, Fjelberg 
Kraftlag, har utfordringen hovedsakelig vært saltdrev. Selskapene rett nord for disse 
forsyningsområdene har ikke rapportert om utfordringer i forbindelse med Tor, selv om 
det er en tydelig forekomst av barskog i forsyningsområdene til Tysnes, Finnås, Fitjar 
eller Fusa Kraftlag. Dette kan indikere at Tor ikke har ført til kraftige påkjenninger i 
denne regionen. I forsyningsområdet til Kvinnherad Energi er det imidlertid dokumentert 
utfordringer med opprettholdelse av Nødnett, hvilket er en klar indikasjon på at det har 
vært kraftig vindpåkjenning her. Dette har likevel tilsynelatende ikke ført til omfattende 
avbrudd for Kvinnherad Energi, hvilket kanskje kan forklares med at forsyningsområdet 
ikke er dekket av barskog i spesielt stort omfang. En mulig forklaring til at Tysnes, 
Finnås, Fitjar og Fusa Kraftlag ikke har vært spesielt hardt rammet kan være at de lokale 
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forholdene her har vært mildere. Dette fremgår imidlertid ikke av de simulerte eller målte 
vindforholdene. 

Lenger nord oppover kysten ser det ut til at Austevoll Kraftlag, BKK Nett og Norgesnett 
på Askøy har kommet seg gjennom Tor på en grei måte til tross for at disse selskapene 
opererer i områder med en del skog. Lenger inn i landet har det imidlertid vært høyere 
maksimale vindhastigheter. Der ser det ut som at Hardanger Energi og Aurland Kraftlag 
skiller seg noe ut ved å ha opplevd større konsekvenser enn de omkringliggende 
selskapene. Det kan se ut til at Hardanger Energis forsyningsområde også har et mindre 
omfang av skog enn de omkringliggende selskapene. Dette blir noe misvisende, da 
skogen som finnes er sammenfallende med de områder der selskapet har sine 
kraftledninger. Hardanger Energi informerer om at bare 25 % av avbruddene skyldes 
trepåfall, og at de øvrige feilårsakene er tordenvær og saltdrev. Forsyningsområdet til 
Aurland Kraftlag er ikke i særlig grad bevokst av ren barskog. Det er da interessant at 
selskapet likevel opplyser om at de varige feilhendelsene hovedsakelig skyldtes trepåfall. 
Dette kan være en indikasjon på at selskapet har vært utsatt for kraftigere påkjenninger 
enn naboselskapene. Terrenget i dette forsyningsområdet kan absolutt karakteriseres som 
bratt, hvilket kan ha generert kraftige lokale vindkast. Det er dessverre ikke innhentet 
målinger fra Aurland som kan bekrefte styrken i vindkastene under Tor. 

De kystnære selskapene i Sogn og Fjordane har alle opplevd et stort omfang av avbrudd. 
Dette kan sies å samsvare med det som kan forventes for et område som opplevde 
kraftige vinder under Tor og også har et vesentlig omfang av granskog i dalførene. En 
interessant observasjon er imidlertid at Sunnfjord Energi estimerer at 10 % av avbruddene 
skyldtes trefall, mens tilsvarende tall for SFE er 70 %. Begge selskapene rapporterer om 
feilsituasjoner som ofte følger av omfattende trepåfall, som fasebrudd, mastebrudd og 
travershavarier. Lenger inn i landet hos Luster Energiverk og Årdal Energi er inntrykket 
at det er et begrenset antall feilhendelser involvert, men at disse har resultert i avbrudd for 
en stor andel av selskapenes sluttbrukere. Begge selskapene gir inntrykk av at trefall har 
hatt liten betydning under Tor. Sognekraft opplevde at en mindre andel av sluttbrukerne 
mistet forsyningen sammenlignet med Luster Energiverk og Årdal Energi, men har hatt et 
noe høyere antall feilhendelser. Sognekraft rapporterer om syv trepåfall, og var dessuten 
utsatt for noe tordenvær. Forsyningsområdet til Sognekraft har et større innslag av 
barskog enn det som er tilfelle for Luster og Årdal. Disse funnene samsvarer altså med 
tidligere erfaringer om at barskog gir økt sårbarhet ved ekstremvær. Innerst i Nordfjorden 
ser det ut som at Stryn Energi har klart seg bedre enn selskapene innerst i Sognefjorden. 
Stryn Energi har en god del barskog i de områder der selskapet fremfører sine 
luftledninger og har tidligere opplevd mye trefall ved ekstremvær. Inntrykket etter Tor er 
fortsatt at trepåfall er den dominerende utfordringen for dette selskapet, men antallet 
rammede sluttbrukere tilsier at omfanget denne gang har vært begrenset. 

Møre og Romsdal har tilsynelatende opplevd færre avbrudd enn Sogn og Fjordane under 
Tor. Dette til tross for at vindpåkjenningen ikke har vært mindre i Møre og Romsdal. Fra 
Figur 14 ser det ut til at skogen i de sørlige delene av Møre og Romsdal i større grad 
består av blandingsskog enn det som er tilfelle i Sogn og Fjordane. Dette kan være en 
bidragende årsak til at rapporteringen fra selskapene langs Storfjorden indikerer at 
skadeomfanget her har vært mer begrenset. Stranda rapporterer om til sammen to 
feilhendelser og verken Sykkylven eller Rauma Energi har rapportert om noen 
ekstraordinære påkjenninger. Ifølge vindanalysene er det ingen direkte grunn til å forutse 
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at det akkurat i dette området skulle være mindre utsatt for vindpåkjenning. På Ørsta har 
man målt vindkast på 38 m/s og inne i Tafjord er det målt vindkast på 28 m/s. 
Skadepotensialet har definitivt vært tilstede. Lenger nord i fylket rundt Romdalsfjorden 
og hos Nordmøre Energiverk er omfanget av skader noe høyere. Her ser det også ut å 
være noe mer ren barskog enn i de sørlige delene av fylket. Nordvest Nett skiller seg her 
ut ved å ha vært hardere rammet enn de øvrige selskapene i dette området. Det fremstår 
imidlertid som at dette delvis kan forklares ved at Nordvest Nett har hatt en 
tilleggsutfordring i form av et tordenvær, som skal ha forårsaket omtrent like mange feil 
som trepåfall. 

I Trøndelag skiller Fosen Nett seg ut ved å ha opplevd mange avbrudd, selv om de 
omkringliggende selskapene ikke har rapportert om spesielt hard medfart. Utfordringen 
for Fosen Nett ser ut å ha vært et tordenvær som fulgte stormen. Utfallene skyldes altså 
ikke trefall og skogdekningen anses derfor å ha hatt liten betydning her under Tor. De to 
øvrige selskapene som har rapportert fra Trøndelag er NTE Nett og Gauldal Energi. 
Begge selskapene har et vesentlig innslag av skog i sine forsyningsområder, men ikke 
mer enn sine naboselskaper. Det er altså ikke grunnlag for å konkludere med at 
forekomsten av barskog har vært en signifikant driver for avbrudd i Trøndelag under Tor. 

De skogrike forsyningsområdene østafjells har opplevd noe avbrudd, men i mindre 
omfang enn det som var tilfelle på Vestlandet. To forsyningsområder skiller seg i Figur 
14 noe ut ved å tilsynelatende ha mindre skog enn sine naboer. Dette gjelder 
forsyningsområdene til Hemsedal og Uvdal Kraftlag. Tabell 3 viser at begge selskapene 
ligger i den lavere enden av konsekvensskalaen. Det kan derfor se ut til at mindre barskog 
her kan ha gitt lavere konsekvenser. Dette inntrykk må imidlertid korrigeres for at verken 
skog eller kraftledninger befinner seg på snaufjellet. Det er følgelig vanskelig å trekke 
klare konklusjoner fra sammenligninger av selskapene østafjells. Nettselskapene østafjells 
har imidlertid generelt mer skog i sine forsyningsområder enn hva som er tilfelle på 
Vestlandet. Derfor burde også kraftforsyningen her være mer sårbar for kraftige vinder. 
Vindpåkjenningen under Tor har imidlertid også vært betraktelig lavere østafjells og det 
er ikke mulig å lese ut noen generelle konklusjoner fra de lavere konsekvensene for 
kraftforsyningen i denne regionen. 

10.3 Betydningen av kabling 
Kablede forbindelser er godt beskyttet fra de krefter som settes i sving under ekstremvær. 
I Figur 15 fremgår det hvor stor del av de innrapporterende selskapenes distribusjonsnett 
som er kablet. 



 

 36 

 

Figur 15. Kablingsgrad for distribusjonsnettet til de rapporterende selskapene. 

Figur 1 viste at selskapene i Sogn og Fjordane var blant de hardest rammede under Tor og 
vi ser her at SFE, Sunnfjord Energi og Luster Energiverk også har en kablingsgrad under 
30 %. Årdal Energi skiller seg noe ut blant disse selskapene ved å ha en høyere 
kablingsgrad enn naboene. Både Årdal og Luster opplevde et relativt sett lavt antall 
feilhendelser, selv om disse rammet en stor andel av sluttbrukerne. I Møre og Romsdal er 
det tidligere konstatert at selskapene langs Storfjorden har klart seg noe bedre enn 
selskapene i Sogn og Fjordane. Fra Figur 14 så vi at denne regionen har et større innslag 
av blandingsskog enn ren barskog. Figur 15 viser nå også at andelen kabling i 
distribusjonsnettet til disse selskapene også er noe høyere. Det fremgår også at NordVest 
Nett og Nesset Kraft, som begge opplevde litt flere avbrudd enn sine naboselskaper under 
Tor, også har noe lavere andel kablet distribusjonsnett enn disse. I den sørlige delen av 
det rammede området opplevde Odda Energi at en mindre andel sluttbrukere mistet 
forsyningen under Tor sammenlignet med sine naboer. Det fremgår her at Odda Energi 
har en relativt sett høyere kablingsgrad de omkringliggende selskapene. 

Tendensen om at mer kabling kan settes i forbindelse med mindre konsekvenser under 
Tor er ikke entydig. Noen selskaper har en lavere andel kabling enn sine naboer, men 
kom seg gjennom uværet med relativt sett mindre konsekvenser. Stryn Energi har klart 
seg relativt godt gjennom Tor, selv om selskapet har en lav kablingsgrad. Austevoll 
Kraftlag utmerker seg også ved å befinne seg ved kysten, ha relativt mye barskog i sitt 
område og relativt lav andel kabel. Likevel har Austevoll Kraftlag unngått omfattende 
avbrudd under Tor. Det kan være mange forklaringer til at selskaper med mye 
luftledninger likevel ikke opplever mer konsekvenser enn andre selskaper. En forklaring 
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kan være at påkjenningen ikke var spesielt stor i akkurat disse områdene denne gangen. 
Det kan også forklares med at de mest eksponerte trærne ble felt under tidligere 
ekstremvær, som eksempelvis Dagmar eller Nina. Den aller mest positive mulige 
forklaringen er at disse selskapene har gjort et godt arbeid med tresikring. Til sist er det 
også relevant å konstatere at Aurland Energi har en relativt høy kablingsgrad. Likevel 
opplevde dette selskapet at en stor andel av sluttbrukerne mistet kraftforsyningen under 
Tor. 

10.4 Utfordringer med Nødnett 
Under ekstremværet Tor ble Nødnettet påført utfordringer. Store områder var i korte 
perioder uten dekning. En evaluering (Direktoratet for nødkommunikasjon, 2016) peker 
på at Nødnett i utsatte strøk har vist seg å være sårbart for ekstremvær. Den eksterne 
påkjenningen fra ekstremværet bør rimeligvis være den samme for både Nødnett og 
kraftnett. Bortfall av ekstern kraftforsyning er dessuten en driver til utfall i både Nødnett 
og mobiltelefoninett. NVE har derfor benyttet denne evalueringen som en ekstra kilde til 
informasjon om hvor kraftnettet har vært utsatt for de sterkeste påkjenningene. Det viser 
seg overraskende nok å være lite korrelasjon mellom de områder som har vært hardt 
rammet av avbrudd og de som har hatt utfall av mange nødnettstasjoner. Noen av de 
områder som opplevde utfordringer med Nødnett ligger til og med i forsyningsområder 
der nettselskapene mente at utfordringen ikke var stor nok til at de besvarte NVEs 
oppfordring om å rapportere. 

NVE har også vurdert om det er korrelasjon mellom utfall av Nødnett og nettselskapenes 
rapportering om utfordringer i mobilnett og fjernstyring. De selskaper som har rapportert 
til NVE om utfordringer med mobilnett kan imidlertid ikke heller sies å sammenfalle med 
de områder som hadde størst utfordringer med Nødnett. Det samme gjelder for de 
selskapene som rapporterer om utfordringer med sin fjernstyring. Ett selskap skiller seg 
for så vidt ut, ved å omfatte to kommuner som opplevde store utfall av Nødnett, har 
opplevd utfall av mobiltelefoni og hatt utfordringer med egen fjernstyring. På grunn av at 
dette selskapets forsyningsområde er relativt stort, mener NVE likevel at det basert på 
dette grunnlaget ikke kan konkluderes med at dette forsyningsområdet har vært utsatt for 
større påkjenninger enn øvrige selskaper. 

Mangelen på korrelasjon mellom utfordringer for kraftforsyningen og Nødnettet er 
interessant. Dette kan bero på en, eller en kombinasjon, av følgende fortolkninger: 

 at det bilde som kan tegnes basert på selskapenes innrapporterte opplysninger er 
overordnet og derfor ikke egnet for detaljert analyse. De data som benyttes for å 
beskrive konsekvensene i kraftforsyningen er gyldige for hele forsyningsområder, 
hvilke i noen tilfeller er så store at forholdene kan ha variert kraftig innenfor 
området. 

 at det er systematiske forskjeller i sårbarheten til Nødnett og kraftnett. Denne 
forklaringen fremstår som plausibel, men undergraves imidlertid av at det finnes 
Nødnett også i de forsyningsområder som har opplevd mange avbrudd i 
kraftforsyningen. Denne fortolkningen burde også rimeligvis ha vært styrket av 
en korrelasjon mellom feil i Nødnett og henholdsvis mobiltelefoni eller 
fjernstyring. 
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 at sårbarheten og den lokale påkjenningen for de enkelte anlegg har vært en 
viktigere driver enn systematiske forskjeller. Rent statistisk er det usannsynlig, 
men ikke utenkelig at de individuelle driverne som lokale vindkast, isingsforhold, 
sårbar plassering av anlegg, installasjon, design, tresikring eller annet, kan gi 120 
feil i Nødnett med en annen tetthetsfordeling enn de feil som oppsto i kraftnettet. 

En logisk følge av den siste fortolkningen er at områder der det har vært relativt sett store 
utfordringer med Nødnettet, men mindre konsekvenser for kraftforsyningen kan indikere 
at nettanleggene der har vært robuste overfor ekstremvær. I etterkant av ekstremværet Tor 
kan dette sies å gjelde for blant annet Kvinnherad Energi, BKK Nett, Voss Energi, 
Mørenett, Sykkylven Energi og Stranda Energiverk. Usikkerheten er imidlertid for stor til 
at det kan konkluderes basert på dette resonnement. 

10.5 Komparativ analyse med ekstremværet 
Dagmar 2011 

Under ekstremværet Dagmar i romjulen 2011 ble det registrert til sammen 570 000 
avbrudd. Av disse hadde mer enn 35 000 avbrudd en varighet lenger enn 24 timer. Totalt 
76 selskaper rapporterte om utfordringer som en følge av Dagmar. De rammede 
områdene vises i Figur 16. 
 

 
Figur 16. Forsyningsområdene til de nettselskaper som ble rammet av ekstremværet Dagmar. 
Fargekoden viser hvor stor andel av selskapenes sluttbrukere som opplevde avbrudd. 



 

 39 

Hovedforklaringen til det store omfanget av skader i etterkant av Dagmar var trefall på 
ledninger, og særlig på distribusjonsnettet. I etterkant av Dagmar utarbeidet NVE to 
rapporter, «Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011» og «Vinden som 
blåste i fjor – Hvor sterk var Dagmar». Ytterligere informasjon er å finne i disse 
rapportene. 

10.5.1 Vindpåkjenningen under Dagmar og Tor 

Begge ekstremværene kjennetegnes av kraftig vind med orkan i kastene. En måte å få 
oversikt over hvor sterke krefter ulike områder ble utsatt for, er å hente ut den maksimale 
vindhastigheten under hele stormforløpet for hvert punkt. De høyeste middelvindene 
(U10) i 10 meters høyde er, sammen med vindretning på det tidspunktet maksimalvinden 
oppsto, fremstilt for både Tor og Dagmar i Figur 17. 

 

Figur 17. Høyeste middelvind samt vindretning i 10 meters høyde under Tor (til venstre) og Dagmar (til 
høyre). 

Figuren gir inntrykk av at maksimal vindhastighet under Dagmar har vært høyere. Dette 
bekreftes av Figur 18 der det relative forholdet mellom de høyeste middelvindene er 
presentert. 
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Figur 18. Relativ maksimal vind under Tor og Dagmar. Blå 
farge markerer at Tor har vært svakere enn Dagmar, og rød 
farge markerer at Tor har vært sterkere enn Dagmar. 

Det fremgår klart at de generelle vindhastighetene var noe høyere under Dagmar enn 
under Tor. Kjeller Vindteknikk har basert på målte verdier anslått at den maksimale 
vindhastigheten i gjennomsnitt var 8 % svakere under Tor. Figur 18 viser imidlertid at 
enkelte områder likevel opplevde kraftigere vind under Tor enn under Dagmar. Dette 
gjelder spesielt kystområder i Hordaland og Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden. Det 
fremgår også at Tor var kraftigere enn Dagmar i Lom og øst for Mjøsa. Samlet sett er 
inntrykket at de selskapene som var hardest rammet under Tor, også opplevde svakere 
vind enn under Dagmar. 

10.5.2 Betydningen av vindretningen 

Vindretningen har stor betydning for om det blir stort omfang av trefall under kraftig 
vind. En generell trend som vises i Figur 17 er at vindretningen har vært sørvestlig på de 
tidspunkter da Tor har vært som kraftigst, mens vindretningen under Dagmar har vært 
mer vestlig. Ett av hovedfunnene i etterkant av Dagmar var at den rent vestlige 
vindretningen var uvanlig og at dette trolig var medvirkende til det store omfanget av 
trefall. 

Et interessant poeng som fremkom av de detaljerte vindanalysene er at vindretningen for 
begge ekstremværene har dreid under stormens forløp, som vist i Figur 19. 
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Figur 19. Representativ vindhastighet (U10) og –retning (D10) under Dagmar og Tor. 

Det kan forventes at skogen tåler de vindhastigheter som er normale på stedet, og at det er 
de ekstraordinære påkjenningene som utløser trefall. Med det i tankene kan man fra 
figuren se at Dagmar, på grunn av høyere vindhastighet, også har truffet fra flere 
retninger med det som kan kalles «skadepotensiale». Dette vil medføre at flere trær har 
vært utsatt for påkjenninger fra retninger som trærnes røtter ikke var utviklet for å tåle. 
Det vil også medføre at vinden har kommet inn over flere kastforsterkningssoner mens 
den var så kraftig at skadelige vindkast ble generert. Merk at den representative vinden 
her er beregnet som gjennomsnittsverdier for et stort antall steder i Sør-Norge, og derfor 
fremstår som lavere enn det som har vært tilfelle mange steder. 

10.5.3 Skader på skogen 

Basert på at vindanalysene vet vi at vindhastigheten under Dagmar var ca 10 % sterkere 
enn under Tor. Derfor skulle man som nevnt kunne forvente seg halvparten av skadene på 
skogen under Tor ved en sammenligning med Dagmar. For å få bekreftet hvor store 
skader det i realiteten ble på skogen har NVE vært i dialog med ett forsikringsselskap. 
Forsikringstakerne hos dette selskapet opplevde at Dagmar forårsaket omtrent 50 ganger 
så store skader som etter Tor, målt i tømmervolum. Forsikringsdekningen er imidlertid 
ikke den samme for de områder som ble rammet av de to ekstremværene. I det område 
som ble rammet av Dagmar er det både høyere dekning og mer skog enn det område som 
ble rammet av Tor. 

Signalene fra skogforvaltningen hos Fylkesmennene er i overensstemmelse med 
opplysningene fra forsikringsselskapet. Dagmar rammet skogbruket i Møre og Romsdal, 
samt Sogn og Fjordane kraftig. I etterkant av Tor er skadene på disse fylkenes skoger 
langt fra samme størrelsesordenen. Når det gjelder Hordaland er det mer relevant å 
sammenligne skadene på skogen forårsaket av Nina, men også i dette tilfellet skal ikke 
Tor ha vært i nærheten av å forårsake like mye trefall. 

NVE har ikke et sikkert estimat på omfanget av skader på skogen under Tor. Likevel 
mener vi at de entydige signalene medfører at det kan konkluderes med at omfanget av 
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skader på skogen under Tor var betraktelig lavere enn det Dagmar forårsaket. At færre 
trær har veltet eller knekket er en viktig delforklaring til at konsekvensene for 
kraftforsyningen av Tor ble vesentlig mindre enn det som ble påført av Dagmar. 

10.5.4 Grunnforholdene under de to ekstremværene 

Rotstabiliteten er svært viktig for et tres evne til å motstå vindpåkjenning. Utviklingen av 
rotsystemet til et ungt tre påvirkes av fuktighet, hvor tett trærne står, normale snø- og 
vindpåkjenninger og jordsmonnets dybde. Stabiliteten påvirkes imidlertid også av 
forholdene en gitt dag. For å finne forklaringer til hvorfor omfanget av trefall var lavere 
under Tor er det derfor relevant å se på grunnforholdene. NVE viser derfor i Figur 20 
teledybden under henholdsvis Tor og Dagmar, sammen med en markering av hvilke 
selskaper som rapporterte om avbrudd. 

 

Figur 20. Teledybde under ekstremværet Tor og Dagmar. Forsyningsområdene til de rapporterende 
selskapene etter begge hendelsene er skravert. 

Det kan fra figuren konstateres at det bortsett fra kystnære områder har vært tele under 
begge ekstremværene. Det har vært tele i innlandet under begge ekstremværene, men det 
var mindre teledybde under Tor. Vi ser at et relativt stort antall selskaper med relativt dyp 
tele har opplevd utfordringer under både Dagmar og Tor. Vi ser også fra Figur 20 at det 
under Tor har vært tele lenger ut mot kysten, særlig i Trøndelag og rundt Oslofjorden. 
Tatt skadeomfang og vindpåkjenning i betraktning er det imidlertid ikke mulig å 
identifisere noen trender knyttet til dette. Basert på data fra Tor og Dagmar kan NVE ikke 
identifisere noen klar korrelasjon mellom tele og skadeomfang i kraftnettet. 

I Figur 21 er vannmetningen under ekstremværene Tor og Dagmar presentert, sammen 
med markering av de selskaper som rapporterte om avbrudd. 
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Figur 21. Vannmetning i jorden under ekstremværet Tor og Dagmar. Vannmetningen er vist som prosent 
av maksimal vannmetning i jorden i perioden 1981-2010. Forsyningsområdene til de rapporterende 
selskapene etter begge hendelsene er skravert. 

Det er vanskelig å utlese noen avgjørende forskjeller for kystnære strøk og Østlandet, 
men figuren viser at jorden i innlandet var mindre våt under Tor. Et unntak fra dette 
hovedtrekket er Hallingdal, Ringerike og Hadeland som var våtere under Tor enn under 
Dagmar. Selskapene i disse tre områdene var imidlertid ikke spesielt hardt rammede 
under Tor. Når det gjelder forholdene i innlandet for øvrig ser vi at det her var mindre 
skader under Tor enn under Dagmar. Vindhastigheten var imidlertid også betraktelig 
lavere i denne regionen. Det er dermed ikke fra NVEs sammenstilling av data fra Tor og 
Dagmar mulig å identifisere noen klar korrelasjon mellom jordens vannmetning og 
skadeomfanget i kraftnettet. 

10.5.5 Snøforholdene under de to ekstremværene 

Under spesielle forhold kan nedbør i form av våt snø medføre at tung snø eller is fryser 
fast på trær. En hypotese er at slike trær på grunn av den ekstra vekten i kronen vil være 
mer sårbare i en etterfølgende periode med kraftig vind. For å kontrollere om dette kunne 
ha vært en medvirkende årsak til forskjellene i konsekvenser under henholdsvis Dagmar 
og Tor fikk NVE Kjeller Vindteknikk til å vurdere snøforholdene, se kapitel 13. Det viser 
seg at det ikke er noen grunn å tro at dette kan ha vært medvirkende til forskjellene i 
skadeomfang. 
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11 NVEs vurdering 
Tidligere ekstremvær som Dagmar i 2011, Hilde og Ivar i 2013 samt Nina i 2015 har 
avdekket store utfordringer for kraftforsyningen med trefall. Ekstremværet Ole i 2015 
viste at det kan oppstå betydelige konsekvenser også når ekstremvær rammer områder 
med mindre skog. I etterkant av ekstremværet Tor melder så godt som samtlige selskaper 
at trefall var en viktig utløsende driver for skader på kraftnettet. Likevel er andelen 
forbigående feil høy og varigheten på avbruddene relativt kort. Konsekvensene for 
kraftforsyningen under Tor ble vesentlig mindre enn både det som var forventet i forkant, 
og det som Dagmar forårsaket. Dette kan være en indikasjon på bedre sikring av 
nettanlegg og effektivere krisehåndtering. Vi vet imidlertid fra tidligere ekstremvær at det 
hovedsakelig er ved stort omfang av trefall at feilrettingsarbeidet kan kreve flere døgn, 
samtidig som det er NVEs klare oppfatning at betraktelig færre trær veltet eller knakk 
under Tor enn under Dagmar. Siden Dagmar har det fra NVE vært fokusert på 
betydningen av skogrydding, og erfaringene fra NVEs tilsyn er at mange selskaper 
arbeider på en metodisk måte med dette viktige tema. Erfaringene etter Tor gir likevel 
ikke grunnlag for å konkludere med at kraftforsyningen har blitt vesentlig mer robust 
overfor ekstremvær siden Dagmar. Det ser ut som at det mindre omfanget av langvarige 
avbrudd hovedsakelig skyldes at den eksterne påkjenningen var mindre. 

NVE mener at vindretningen ser ut å være viktigere enn tidligere antatt for 
konsekvensene for kraftforsyningen. Basert på vindhastigheter alene burde Tor ha 
forårsaket omtrent halvparten så store skader på skogen som Dagmar. Vår oppfatning er 
at Tor har påført skogen vesentlig mindre skader enn det. Faktorer som kunne ha hatt 
betydning for omfanget av trefall ved de to ekstremværene, og dermed omfanget av 
avbrudd, har blitt vurdert. Det er ikke funnet noen klare indikasjoner på at forskjellene 
kan forklares med ulikt vanninnhold i jorden, teledybde eller oppbygging av snø/is i 
trekronene. Ett av hovedfunnene i etterkant av Dagmar var at den rent vestlige 
vindretningen var uvanlig og man pekte den gang på at dette trolig var medvirkende til 
det store omfanget av trefall. Vindretningen på de tidspunkter da Tor har vært som 
kraftigst, har vært sørvestlig. Vi har her også dokumentert at vindretningen under begge 
ekstremværene har dreid. De høyere vindhastighetene under Dagmar har derfor trolig gitt 
utslag i større skader på kraftforsyningen på grunn av at vinden har truffet fra flere 
retninger mens den var sterk nok til å forårsake direkteskader på skogen eller generere 
svært kraftige vindkast. NVE kan ikke helt skille effekten av vindretning under selve 
stormtoppen fra effekten av høyere vindhastighet mens vindretningen har dreid. Vi mener 
at begge effektene trolig har vært bidragende og at man ved forberedelsene til fremtidige 
ekstremvær bør vie dette oppmerksomhet. 

Kabling av luftledninger vil eliminere sannsynligheten for at det oppstår feil på grunn av 
fallende trær. Kalbing er derfor et effektivt tiltak for å sikre at anleggene er 
funksjonsdyktige under ekstremvær. I noen tilfeller er kabling imidlertid ikke 
hensiktsmessig. NVE har ingen direktekrav knyttet til luftledningers ryddebelte. For 
uisolerte luftledninger i det høyspente distribusjonsnettet som går gjennom områder der 
det er fare for trepåfall, anbefaler vi imidlertid at ryddebredden er 15-20 meter. 
Luftledninger som også anses som viktige for forsyningssikkerheten bør vurderes å gjøres 
tresikre. Tor og andre ekstremvær viser at skogrydding, seks år etter Dagmar, fortsatt er et 
helt sentralt tema for å redusere sårbarheten overfor ekstremvær. Her er vårt inntrykk at 
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mange selskaper de siste par årene har gjort gode tiltak med tanke på både tresikring og 
kabling. Likevel ser vi at mange luftledninger i distribusjonsnettet ikke oppfyller våre 
anbefalinger. Det er derfor positivt at selskapene selv foreslår ulike tiltak for å øke 
anleggenes sikringsnivå overfor trefall når de skal drøfte måter å redusere sårbarheten 
overfor ekstremvær. Denne evalueringen har imidlertid ikke klart å identifisere noen 
entydig korrelasjon mellom verken skogdekke eller kabling og sårbarhet ved ekstremvær, 
til det har omfanget av skader på skogen trolig vært for lite under Tor. Vår analyse viser 
imidlertid indikasjoner på at selskaper som har lite skog og høy kablingsgrad i sine 
forsyningsområder kan ha klart seg bedre enn det vindforholdene skulle tilsi. Disse 
indikasjonene styrkes også av at selskapene selv melder at man tror at forbedret 
skogrydding har vært en bidragende årsak til å redusere skadeomfanget. Enkelte selskap 
ser ut å ha klart seg bedre enn det man kunne forvente basert på tilgjengelige data om 
vindhastighet, skogdekke og kablingsgrad. En mulig forklaring på det kan være at disse 
selskapene har en god praksis for sikring av sine nettanlegg. NVE vil undersøke disse 
forholdene nærmere. Informasjon om de beste metoder for å øke robustheten for 
ekstremvær bør videreføres til andre selskaper. 

NVE mener at et velutviklet driftskontrollsystem med tilstrekkelig mange og fjernstyrte 
brytere er et viktig bidrag til beredskapen overfor ekstremvær. Inntrykket etter Tor, og 
tidligere ekstremvær, er at nettselskapene deler dette syn. Det er imidlertid viktig at 
fjernstyringen av anlegg er robust nok til at funksjonaliteten er tilgjengelig når man 
trenger den som mest. Det er derfor nedslående at så mange selskaper rapporterer om 
utfordringer med fjernstyringen under Tor, som tross alt må betraktes som en påregnelig 
påkjenning. Nesten halvparten av de rapporterende selskapene opplyser også om at 
sambandslinjer og kraftledninger i noen grad er samført. Ved omfattende trefall på en 
luftledning er det en risiko for fasebrudd og brudd på eventuell kommunikasjonsfiber. 
NVE vil derfor vurdere tiltak for å få flere brytere og sikrere fjernstyring slik at 
gjenopprettingen av kraftforsyningen under ekstremvær kan bli enda bedre i fremtiden. 
NVE vil uavhengig av dette oppfordre selskapene til å vie større oppmerksomhet til 
behovet for sikker funksjon under svært kraftig vind og omfattende trefall når viktige 
sambandsanlegg skal utformes. Teknologi som er mest mulig robust bør velges. 

Lynoverspenninger har under Tor vært den største feilkilden for noen selskaper. Et stort 
antall samtidige feil på fordelingstransformatorer eller kabler vil kunne være utfordrende 
for selskapenes reparasjonsberedskap. Inntrykket etter Tor er at lynpåkjenningene har 
vært innenfor det selskapenes beredskap var dimensjonert for å håndtere. NVE vil likevel 
benytte anledningen til å peke på at kabling også vil gi bedre beskyttelse mot 
lynoverspenninger. I de tilfeller der hvor kabling ikke er hensiktsmessig mener NVE at 
relativt enkel forbedring av mange nettanleggs impulsjording vil gi et vesentlig høyere 
sikringsnivå. 

Nettselskapene skal prioritere trygg kraftforsyning til viktige samfunnsfunksjoner i 
henhold til gjeldende kriterier ved gjenoppretting av forsyningen. De fleste nettselskapene 
har hatt en tydelig prioritering for feilrettingen i etterkant av Tor, men det er også 
avdekket en noe varierendes praksis. Det foreligger ikke heller noen plikt for 
nettselskapene til å anskaffe nødstrømsaggregater til sluttbrukere under langvarige 
avbrudd. NVE har over tid understreket at den som er kritisk avhengig av uavbrutt 
kraftforsyningselv har ansvaret for å sikre tilstrekkelig egenberedskap. Erfaringene etter 
Tor viser imidlertid at det hos enkelte samfunnsaktører fortsatt eksisterer en forventning 
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om at nettselskapene skal sørge for nødstrøm. Spesielt foruroliggende er det at det fortsatt 
avdekkes at innehavere av samfunnskritiske funksjoner ikke har sikret sin virksomhet 
med nødstrømsforsyning. NVE vil fortsette å ta opp dette forhold med relevante 
myndigheter for å etablere korrekte forventninger og tilstrekkelig egenberedskap i 
samfunnet. 

11.1 Sammenfatning av viktige erfaringer 

Oppsummering av de viktigste erfaringene etter Tor 

 Tor forårsaket færre trefall enn det som kunne forventes. 

 Vindretningen er viktigere enn tidligere antatt for omfanget av skader. 

 Enkelte selskaper har hatt færre avbrudd enn det vindpåkjenning, 
skogeksponering og kablingsgrad skulle tilsi. 

 Flere selskaper arbeider målrettet med tresikring og har tatt grep for å få 
tilgang til skogfaglig kompetanse, bedre informasjon fra tilstandskontroll og 
optimalisere ressursbruken. 

 Flere og fjernstyrte brytere bidrar til raskere gjenoppretting av forsyningen, 
men omfanget av brudd på sambandet mellom driftskontrollsentral og anlegg 
under Tor og andre ekstremvær er bekymringsverdig. 

 Mange selskaper har gode rutiner for tidlige forberedelser, og dette ser ut å 
bidra til en bedre og mer effektiv krisehåndtering. 

 Samhandlingen i KBO har fungert godt. KDSenes innsats og 
forhåndsdefinerte faste rapporteringstidspunkter har trolig bidratt til dette. 

 Forhåndsvarsling av sluttbrukere gjennom egnede kanaler reduserer 
informasjonsbehovet under ekstremvær og avlaster dermed 
beredskapsorganisasjonen. I tillegg oppnås en høyere egenberedskap hos 
sluttbrukerne. 

 Erfaring med tidligere hendelser, også den som er etablert gjennom øvelser, 
er nyttig for å sikre en god beredskap for ekstremvær. Selskapene øver på 
denne typen hendelser, og mener at det har positiv betydning for 
beredskapen. 

 Det er fortsatt mangler i egenberedskapen overfor avbrudd hos innehavere av 
samfunnskritiske funksjoner. 

Tabell 7. Oppsummering av viktige erfaringer etter Tor. 

11.2 Avsluttende merknad 
De nettselskap som ble rammet av Tor har i denne evalueringen bidratt med en prisverdig 
åpenhet både i forklaring av de forhold som fungerte godt og i erkjennelser av forhold 
som kunne ha fungert bedre. Det er gitt et stort antall beskrivelser av gode tiltak som ble 
gjennomført og tiltak som burde ha vært gjennomført. NVE forventer at samtlige 
KBO-enheter benytter egne erfaringer og evalueringer til å videreutvikle og holde vedlike 
sin evne til å forbygge skader og håndtere kriser. Deling av erfaringer med NVE og andre 
KBO-enheter gjør det mulig å også lære av andres feiltakelser og beste praksis.  



 

 47 

12 Litteratur 
Meteorologisk institutt, 2016; METinfo no. 14/2016. 

Michalakes J.S. et al, 2001; Development of a next generation regional weather research 
and forecast model. Proceeding of the ninth ECMWF workshop on the use of high 
performance computing in meteorology. 

Direktoratet for Nødkommunikasjon, 2016; Evaluering etter ekstremværet «Tor». 
Rapport 2016-0386. 

Solberg S. et.al, 2008; Risiko for stormskader i skog, og betydningen av 
skogbehandlingen. Norsk institutt for Skog og Landskap. 

Harstveit K. og Sandvik R., 2001; Behandling av topografi i ny norsk standard for 
vindlaster. DNMI Klima 11/01 pp. 1-34. 

NVE, 2012; Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011. NVE rapport 3/2012 

NVE, 2012; Vinden som blåste i fjor – Hvor sterk var Dagmar?. NVE rapport 41/2012 

NVE, 2016; Skogrydding i kraftledningstraséer. NVE veileder 2/2016  



 

 48 

13 Vedlegg – Vindanalyse 
utarbeidet av Kjeller vindteknikk 
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1 Sammendrag og konklusjon 
 
Fra fredag 29. til lørdag 30. januar 2016 skapte et lavtrykk fra Nordsjøen kraftig uvær langs 
vestkysten av Norge fra Hordaland i sør til Nordland nord. Stormen fikk navnet Tor og slo inn 
over Hordaland fredag ettermiddag og forsatte opp langs kysten i løpet av natten. Vinden 
dreide fra sørlig til sør-sørvestlig retning i løpet av stormforløpet. 
 
For utsatte målestasjoner som Kråkenes ble det registrert 10 minutter middelvind på 48.9 m/s 
og vindkast på 61.7 m/s. For stasjoner øst i landet som Røros lufthavn var 10 minutter 
middelvind 13.8 m/s og vindkast 21.4 m/s. Tor satte ny vindrekord på Kråkenes, hvilket skyldes 
at denne stasjonen er særlig utsatt for sørvestlig vind. 
 
Sammenligningen mellom Tor og stormen 25.11.2011 (Dagmar) ved hjelp av WRF data viste at 
maksimal vindhastighet var 8 % sterkere under Dagmar. For stormtoppen som helhet var vinden 
ca. 10 % sterkere.  e-klimastasjonene viste noe mindre forskjell for maksimalverdiene, ca 4 % 
for maksimal middelvind og 6 % for vindkast. Sammenligningen er basert på data fra Hordaland, 
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland. Der ser vi også at det var 
tilnærmet like sterk vind i Trøndelag, en del svakere vind på Østlandet og noe svakere vind på 
Vestlandet o Møre og Romsdal. 
 
WRF – simuleringene viste at det var typisk retning mellom 245 og 265, med 255 ved maksimal 
vindhastighet under Dagmar. Under Tor lå vindretningen mellom 225 og 236, med 235 ved 
maksimal vindhastighet. Bemerk at stormtoppen med skadepotensiale derfor sveipet over et 
mindre retningsintervall under Tor enn under Dagmar.  
 
Det var god overensstemmelse mellom varsel og observasjoner for Tor, varselet for Dagmar er 
ikke undersøkt her. Det er intet som tyder på mye snø på trærne i noen av episodene. 
 
Sammenligninger med skader på orkaner i USA og med skadepotensiale på skog i Norge, tyder 
på at det er en halvering av skader ved en reduksjon i hastighet på 10 % når det blåser orkan. 
På skogen kommer vi ofte i nærheten av kritiske hastigheter ved slike stormer og en liten 
økning i hastighet fører til at flere trær faller ned. 
 
Noe av forskjellen kan også forklares ved et noe større spenn i retning for Dagmar. Det kan også 
ha betydning at vindretningen var mer vestlig (255) ved Dagmar enn ved Tor (235). Dette kan 
muligens gi noe sterkere vindkast for steder som ligger eksponert, men disse forholdene krever 
større innsats for å studere nøyere. 
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2 Innledning 
 
Stormene Dagmar (Harstveit et. al (2012)) og Tor er oppfattet som likeverdige (METinfo no. 
14/2016), med litt større hastigheter under Dagmar. Det er likevel klart at det forekom langt 
flere skader under Dagmar, også på strømnettet. Denne rapporten skal være med på å belyse 
årsakene til dette. 
 
Dagmar er utførlig beskrevet i Harstveit et. al (2012). Vi benytter samme WRF – kjøringer for de 
to stormene for å sammenligne modellresultatene, i tillegg til værstasjoner hentet fra e-klima 
som var operative under begge stormene. Hensikten med å bruke WRF – simuleringer er å 
belyse regionale forskjeller i vindretning og hastighet. Ved bruk av e-klimasjoner der 
vindretningen er målt i 10 m høyde er det i komplisert terreng mye effekter på mikorskalanivå 
som i større grad kan overskygge regionale effekter. 
 
En oversikt over stedene som er med i analysen er vist i Figur 1-1.  
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Figur 2-1 Punkter (rødt) der det er beregnet vindhastighet fra eKlima og blå kryss der data er hentet fra WRF – simulering i 
forbindelse med Tor og Dagmar. 
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3 Metode og data 
3.1 WRF data 

Weather Research and Forecast (WRF) modellen er en mesoskala numerisk værvarslings modell 
som benyttes både for værvarsling og til forskningsformål. En beskrivelse av modellen finnes på 
siden http://www.wrfmodel.org/.  
 
Versjon 3.2.1 er benyttet for denne analysen og er beskrevet i (Skamarock, et al. 2008). Øvrig 
informasjon angående modellens oppbygging, numeriske rutiner og fysiske detaljer er beskrevet 
i for eksempel (Klemp, Skamarock and Dudhia 2000) og (Michalakes, et al. 2001). Utvikling av 
modellen gjøres i hovedsak av ulike forsknings- og akademiske organisasjoner i USA. Modellen 
har et økende antall brukere, dette kan skyldes at modellen også er tilgjengelig for brukere 
utenfor det akademiske miljøet.  
 
De viktigste inngangsparametrene til modellen er geografiske og meteorologiske. De geografiske 
dataene er fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Disse dataene 
inkluderer topografi og albedo. Vegetasjon og overflatedata er hentet fra N50 kartgrunnlaget. 
Disse parametrene er spesielt viktig for vindhastighetene i beregningslagene nærmest bakken. 
Meteorologiske data brukes som grensebetingelser. Globale meterologiske data med oppløsning 
på 1° og seks timer er gitt fra National Centers for Environmental Protection (NCEP).  Data fra 
NCEP tar utgangspunkt i Final Global Data Assimilation System (FNL). Det globale 
meteorologiske datasettet består av mange observasjoner, både fra værstasjoner på bakkenivå, 
vertikal profil målinger basert på radiosonder, luftfartøy og satellitter. Alle observasjonene 
samles i en modell og man oppnår da et godt bilde av situasjonen i atmosfæren fire ganger per 
døgn. Ytterligere informasjon angående datasettet finnes på siden 
http://wwwt.emc.ncep.noaa.gov/gmb/para/parabout.html. Ruhetsdata har vært oppdatert 
ved bruk av Landmäteriets GSD database og N50 data. Oppsettet for simuleringen som dekker 
Norge og Sverige har en horisontal oppløsning på 1.778 km x 1.778 km og er vist i Figur 3-1.  
 
Det er tatt ut vinddata, temperatur og trykkdata for 19 punkter fra WRF i 10 m høyde som vist i 
Figur 2-1. Posisjonen og terrenghøyde per punkt er presentert i Tabell 3-1. WRF-dataene dekker 
stormperioden til Dagmar og Tor, henholdsvis 24.12.2011 – 27.12.2011 og 28.01.2016 – 
31.01.2016. Siden modellterrenget er avrundet på 1.8 km skala er det i bratt terreng stor sett 
høyere enn i virkelig terreng for steder som ligger i dalfører, men kan være lavere for steder 
som ligger på øyer i sjøen. 
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Figur 3-1 Simuleringsområdene til WRF modellen med 1.8 km horisontal oppløsning i innerste domene, 5.3 km i det mellomste og 
16 km i ytterste domene. Data som er brukt i analysen er hentet fra det innerste domenet. 

 
Tabell 3-1 Oversikt over gridpunkt til 19 lokaliteter i Sør og Midt Norge fra WRF. 

Stasjonsnummer  Sted  Lengdegrad [˚] Breddegrad [˚] Høyde over havet for modellterreng [m]

1010 Eidsvåg 8.069 62.776 109 
1020 Harøya 6.455 62.740 13 
1030 Volda A 6.067 62.141 49 
1040 Volda B 6.032 62.143 18 
1050 Årdalstangen 7.718 61.235 451 
1060 Byrkjelo 6.488 61.730 221 
1070 Voss A 6.396 60.619 118 
1080 Voss B 6.432 60.633 156 
1090 Ørlandet 9.629 63.701 8 
1100 Namsos 11.586 64.468 97 
1110 Fedje 4.715 60.779 4 
1120 Kvitfjell 10.136 61.460 620 
1130 Tynset 10.767 62.274 487 
1140 Vigra 6.093 62.562 10 
1150 Florø 5.025 61.590 8 
1160 Sandane 6.100 61.832 287 
1170 Ørsta - Volda 6.074 62.173 228 
1180 Sogndal 7.125 61.159 586 
1190 Værnes 10.906 63.466 3 

 
 

3.2 Meteorologiske stasjoner 

Det er tatt ut vinddata fra 50 meteorologiske stasjoner i Sør-Norge som har måleverdier for 
både Dagmar og Tor. Stasjonene er vist i Figur 2-1 og i Tabell 3-2. Vinddata som er tatt ut er 
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middelvind og vindretning i 10 meters høyde, største vindkast den siste timen og største 10 
minutter middelvindhastighet den siste time for periodene 24.12.2011 – 27.12.2011 og 
28.01.2016 – 31.01.2016. 
 
Tabell 3-2. Stasjonsoversikt fra eklima.no med stasjonsnummer, stasjonsnavn og høyde over havet for stasjonen. 

 
Stasjons-
nummer 

Stasjonsnavn  Moh 
[m]  

Stasjons-
nummer  

Stasjonsnavn  Moh 
[m]  

9580 Tynset - Hansmoen 482 59680 Ørsta-Volda Lufthavn 74 
10380 Røros Lufthavn 625 59800 Svinøy fyr 38 
13160 Kvitfjell 1030 60500 Tafjord 11 
13420 Venabu 930 60990 Vigra 22 
13655 Skåbu 928 61410 Mannen 1294 
15270 Juvvasshøe 1894 61420 MARSTEIN 67 
15890 Grotli III 872 62270 Molde Lufthavn 3 
16560 Dombås - Nordigard 638 62480 Ona II 13 
16610 Fokstugu 973 63420 Sunndalsøra III 10 
50070 Kvamsøy 49 63705 Oppdal - Sæter 604 

50310 
Kvamskogen - 
Jonshøgdi 

455 64330 Kristiansand Lufthavn 62 

50500 Flesland 48 65310 Veiholmen 5 
50540 Bergen - Florida 12 65940 Sula 5 
51440 Evanger 17 66150 Orkdal - Thamshamn 4 
51530 Vossevangen 54 67280 Soknedal 299 
52535 Fedje 19 67560 Kotsøy 127 
53101 Vangsnes 49 68290 Selbu II 160 
55700 Sogndal Lufthavn 497 68860 Trondheim - Voll 127 
55820 Fjærland - Bremuseet 3 69100 Værnes 12 
57000 Førde LH - Bringeland 321 69380 Meråker - Vardetun 169 

57710 Florø Lufthavn 9 71000 
Steinkjer – Søndre 
egge 

6 

57770 Ytterøyane fyr 26 71550 Ørland III 10 
58100 Sandane Lufthavn 60 71850 Halten fyr 16 
58900 Stryn - Kroken 208 71990 Buholmråsa fyr 18 
59110 Kråkenes 75 72580 Namsos Lufthavn 2 
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4 Sammenligninger og resultater 
4.1 Observert vindkast og middelvind under Tor og Dagmar 

Observerte maksimalverdier for vindkast og middelvind er vist i Tabell 4-1. Det er observert 
vind over orkan styrke for utsatte stasjoner langs kysten og i fjellet.  
 
Tabell 4-1 Maksimalverdier for vindkast og middelvind for målestasjoner fra eKlima.no 

  
Tor Dagmar 

Stasjons-
nummer Stasjonsnavn 

Sterkeste 
vindkast (m/s) 

Høyeste 
middelvind 

(m/s) 

Sterkeste 
vindkast 

(m/s) 

Høyeste 
middelvind 

(m/s) 
9580 Tynset - Hansmoen  21.1 10.5 26.1 13.4 
10380 Røros Lufthavn  21.4 13.8 28.2 19.9 
13160 Kvitfjell  31.8 23.1 37.2 24.4 
13420 Venabu  21.6 11.1 23.6 13.3 
13655 Skåbu  21.9 10.8 20.1 10.4 
15270 Juvvasshøe  62.1 38.1 64.7 44.0 
15890 Grotli III  30.2 20.0 39.5 25.7 
16560 Dombås - Nordigard  31.9 18.2 35.0 21.8 
16610 Fokstugu  26.1 19.9 32.8 20.7 
50070 Kvamsøy  39.8 29.3 38.9 28.5 

50310 
Kvamskogen - 
Jonshøgdi  

32.0 19.5 34.7 19.8 

50500 Flesland  29.0 18.2 23.2 14.8 
50540 Bergen - Florida  27.9 12.2 23.8 12.4 
51440 Evanger  16.7   6.9 23.0 10.8 
51530 Vossevangen  21.1   9.4 21.8   8.9 
52535 Fedje  38.7 28.4 37.4 24.0 
53101 Vangsnes  33.5 16.2 32.4 19.1 
55700 Sogndal Lufthavn  28.6 17.8 32.3 20.9 
55820 Fjærland - Bremuseet  26.0 15.5 43 19.5 
57000 Førde LH - Bringeland  32.9 17.9 29.4 19.4 
57710 Florø Lufthavn  37.7 30.3 36.4 26.1 
57770 Ytterøyane fyr  37.6 28.7 37.5 27.2 
58100 Sandane Lufthavn  40.4 23.8 42.6 29.0 
58900 Stryn - Kroken  21.7   9.1 27.9 12.4 
59110 Kråkenes  61.7 48.9 58.4 45.6 
59680 Ørsta-Volda Lufthavn  38.1 21.4 38.2 24.0 
59800 Svinøy fyr  51.8 40.1 50.5 39.8 
60500 Tafjord  28.7 14.2 33.3 17.0 
60990 Vigra  40.4 31.7 43.9 32.0 
61410 Mannen  45.0 30.1 47.8 25.5 
61420 MARSTEIN  24.4   8.8 24.8 13.6 
62270 Molde Lufthavn  36.0 28.0 40.5 30.1 
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62480 Ona II  42.5 34.8 55.8 38.1 
63420 Sunndalsøra III  27.3 13.1 37.0 19.2 
63705 Oppdal - Sæter  23.0 13.7 25.2 16.7 
64330 Kristiansand Lufthavn  37.3 26.0 40.0 26.8 
65310 Veiholmen  40.8 31.6 36.1 26.4 
65940 Sula  38.0 27.9 38.0 29.4 
66150 Orkdal - Thamshamn  32.5 22.0 31.1 16.5 
67280 Soknedal  16.5   7.9 20.2   7.2 
67560 Kotsøy  19.4   9.0 18.6   9.0 
68290 Selbu II  27.0 14.4 26.6 12.3 
68860 Trondheim - Voll  27.8 17.1 30.3 17.8 
69100 Værnes  28.3 20.5 40.3 29.2 
69380 Meråker - Vardetun  26.5 14.8 27.5 15.0 

71000 Steinkjer – Søndre 
egge  

26.6 16.0 22.1 11.3 

71550 Ørland III  35.6 26.7 37.3 28.9 
71850 Halten fyr  37.0 31.0 39.3 32.3 
71990 Buholmråsa fyr  40.7 30.8 Ingen data 28.1 
72580 Namsos Lufthavn  32.8 21.4 26.3 18.7 

 
 
En regional inndeling med gjennomsnitt av alle maksimalverdiene per region er vist i Tabell 4-2.  
 
 
Tabell 4-2 Gjennomsnittlige maksimalverdier for vindkast og middelvind for målestasjoner fordelt på fire regioner. 

  Tor  Dagmar Tor/Dagmar Tor/Dagmar

Region  
Sterkeste 
vindkast 

(m/s) 

Høyeste 
middelvind 

(m/s) 

Sterkeste 
vindkast 

(m/s) 

Høyeste 
middelvind 

(m/s) 
Vindkast Middelvind 

Hordaland og 
Sogn og 
Fjordane  

32.8 20.8 33.9 21.2 0.97 0.98 

Oppland og 
Hedemark  29.8 18.4 34.1 21.5 0.87 0.85 

Møre og 
Romsdal  37.5 25.4 40.7 26.6 0.92 0.96 

Trøndelag  29.4 19.5 29.4 19.5 1.00 1.00 
Snitt 32.3 21.0 34.3 21.9 0.94 0.96 
 
 

4.2 Modellering av Tor 

Stormen Tor er modellert med 1.8 km oppløsning med NCEP – FNL data. Figur 4-1 viser 
middelvinden under stormen kl. 18 UTC fredag 29. januar. Kartet viser isobarer som blå linjer, 
middelvindhastighet i 10 meter høyde i fargeskala og vindpiler med hastighet og retning. I 
figuren er det full storm utenfor Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vindretningen langs 
kysten dreier fra vestlig til sørvestlig retning.  
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Figur 4-1 Vindhastighet [m/s] og trykkfelt [hPa] under Tor. 29.01.2016 kl.18 modellert ved WRF 1.8 km modell med NCEP – FNL 
data som input på randen. 
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Figur 4-2 Vindhastighet [m/s] under Tor. 29.01.2016 kl.15 - 18 UTC modellert ved WRF 1.8 km modell med NCEP – FNL data som 
input på randen. 
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Figur 4-3 Vindhastighet [m/s] under Tor. 29.01.2016 kl.19 - 22 UTC modellert ved WRF 1.8 km modell med NCEP – FNL data som 
input på randen. 
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4.3 Sammenlikning av Tor og Dagmar 

 
 
Figur 4-4 Kart over maksimal modellert vindhastighet [m/s] for Dagmar (venstre panel) og Tor (høyre panel) med tilhørende 
vindretning. 
 
 
I Figur 4-4 har vi plottet maksimal 1 timesverdi i de to stormene med tilhørende vindretning. I 
Figur 4-5 vises relativ forskjell mellom disse maksimalverdiene. Kartene i figuren illustrerer at 
Dagmar var modellert som sterkere vind enn Tor, typisk mellom 0 og 20 %. Unntak finnes for 
ytre strøk av Hordaland, største delen av Rogaland og Vest-Agder, samt kysten av Skagerrak og 
ytre Oslofjord, der Tor var litt sterkere enn Dagmar. For en stor del av disse områdene var 
imidlertid ikke vindhastigheten ekstremt sterk i noen av stormene. Også på Fosenhalvøya var 
Tor sterkest, mens det ikke var tydelig forskjell på styrken i indre deler av Trøndelag fra 
Trondheim og nordover. 
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Figur 4-5 Kart over relativ forskjell i maksimalhastighet for de to stormene. Posisjoner merket med blått viser steder der Tor var 
svakere enn Dagmar. 

 
En sammenlikning av stormene Tor og Dagmar er gjort på bakgrunn av modellerte WRF-data. I  
Tabell 4-3 er maksimal middelvind for de to stormperiodene isolert og sammenliknet. 
Resultatet viser at det gjennomsnittlige høyeste middelvindnivået for Tor var 8 % lavere enn 
Dagmar.  
 
Tabell 4-3 Høyeste modellerte timesverdi av 10 m vind for stormene Dagmar og Tor med tilhørende vindretning i grader.  

Sted 
Tor – Maksimal  
timesverdi 

Dagmar –
Maksimal 
timesverdi 

Tor / Dagmar 
Vindretning 

Tor 
Vindretning 
Dagmar 

Tor ‐ 
Dagmar 

Eidsvåg  17.16  21.73  0.79  235  239  ‐4 

Harøya  25.47  29.06  0.88  227  252  ‐25 

Volda A  17.27  18.34  0.94  236  258  ‐22 

Volda B  16.74  18.59  0.90  235  263  ‐28 

Årdalstangen  14.38  16.85  0.85  238  247  ‐9 

Byrkjelo  12.92  14.20  0.91  239  246  ‐7 

Voss A  17.92  19.28  0.93  239  235  4 

Voss B  13.11  12.87  1.02  233  232  1 

Ørlandet  18.93  19.93  0.95  228  292  ‐64 

Namsos  17.65  19.60  0.90  242  278  ‐36 
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Fedje  22.87  22.08  1.04  229  235  ‐6 

Kvitfjell  14.68  12.25  1.20  241  258  ‐17 

Tynset  14.49  18.52  0.78  244  262  ‐18 

Vigra  20.11  21.97  0.92  229  250  ‐21 

Florø  21.53  21.3  1.01  256  254  2 

Sandane  18.29  16.73  1.09  190  273  ‐83 

Ørsta ‐ Volda  16.63  18.48  0.90  239  257  ‐18 

Sogndal  18.40  23.67  0.78  245  248  ‐3 

Værnes  11.94  16.70  0.71  244  269  ‐25 

Snitt    0.92 235  255 ‐20

 
 
I Tabell 4-3 er det også gjort en sammenligning av retningen ved maksimal vindhastighet ved de 
to stormene. Denne viser at snitt retning under Dagmar stormtopp var 255 (VSV - V), mens den 
under Tor var 235 (SV). Vi har også sett på forløpet av de to stormene, gitt som snitt hastighet 
og snitt retning for stedene i Tabell 4-3. I Figur 4-6 er alle gjennomsnittsverdier tatt av 
stormtoppene for de ulke stedene og tilsvarende for de nærmeste timene før og etter 
stormtoppen. 
 

 
Figur 4-6 Plott av gjennomsnittlig maksimal vindhastighet og tilhørende vindretning modellert med steder med datauttak fra WRF 
1.8 km i 10 m nivå plassert med stormtopp for hver stasjon i punkt S.  

 
Figur 4.6 viser en typisk forskjell på 10 % i hastighet og en forskjell på 20 til 30 grader mot vest 
gjennom hele stormperiodene. Tor var sterk bare i et mindre intervall fra 225 til 235. Spesielt i 
bratt terreng er det meget kritisk hvilken retning vinden kommer fra. Dagmar hadde derfor 
potensialet for sterk lokal vind på langt flere steder enn Tor, selv om hastigheten hadde vært 
den samme. 
 
Bemerk at hastighetene i Tabell 4-3 er middelhastigheter. De reelle vindkastene vil vise store 
variasjoner, og vil kunne gi skade på steder som er utsatt for sterke vindkast ved aktuelle 
vindretninger. I Figur 4-6 er middelhastighetene tatt over store deler av Sør-Norge og vil 
naturlig nok framstå som forholdsvis lave verdier. 
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4.4 Skadepotensiale som funksjon av vindhastighet 

Vindtrykket øker som kjent met kvadratet av vindhastigheten. Når hastigheten øker fra 20 til 22 
m/s (10 %) øker derfor vindtrykket med 20 %. Vindtrykket er proporsjonalt med belastningen 
som vinden påfører et tre eller en konstruksjon. 
 
I praksis viser det seg at når vi kommer opp i hastigheter som er kritiske for trær eller 
bygninger, kan skadene øke mye raskere enn økningen i vindtrykket. Fra Landsea (2015; 
http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/D5.html) har vi at en orkan på kategori 4 på Simpsons 
skala (max middelvind 66 m/s) medfører skader for 250 ganger beløpet som en kategori 1 orkan 
(max middelvind 33 m/s). Vindhastighet øker med en faktor 2, vindtrykk med en faktor 4, skade 
med en faktor 250. Dette svarer til at 

∙       lign.1 

 
der p er skadepotensiale og U1 og U2 er vindhastigheter som er sterke nok til å gi store skader. 
 
Tabell 4-4  Skadebeløp ved de ulike orkaner for områder i USA sortert etter vindstyrke. Fra Landsea (2015), see 
 http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/D5.html 

 
 
Den høye eksponenten skyldes nok at når det blåser mot en konstruksjon, skjer en skade når 
vinden overstiger en viss hastighet, kalt kritisk hastighet. Og mengden av konstruksjons-
materiale som kommer over kritisk hastighet øker med hastigheten. 
 
I en rapport (Solberg et.al., 2008) om stormskader utarbeidet ved Skog og Landskap på Ås i 
samarbeid med blant annet Meteorologisk Institutt defineres en kritisk hastighet for ulike trær i 
ulike omgivelser. Når vindhastigheten overstiger denne verdien velter treet, eller det knekker. 
Da trær vil tilpasse seg klimaet de vokser i, er det hensiktsmessig å gjøre beregninger i forhold 
til returperioder. 
 
I (Solberg et.al., 2008) er det beregnet hvor mye skog som blåser ned i en storm med 
returperiode 2, 10, 50, 100 år og også lengre returperioder. Beregninger (Tabell 4-5) er foretatt 
ut fra stormsentrum i et skogrikt fylke i Sør-Norge. Der ser vi at nedblåst virke øker fra 0.5 (2 
år), 1.6 (10 år) og 3.0 (50 år). Tallene er prosent av samlet skog, gitt med visse forutsetninger. 
Poenget her er at det er en dobling av falt trevirke fra 10 til 50 års storm. I hastighet er 
forskjellen mellom disse 10 %, og i vindtrykk 20 %. For trefall er økningen doblet. En kan altså 
forvente et tall som nærmer seg dobling av trefall fra Tor til Dagmar basert på modelldata, noe 
mindre viss en ser på e-klimadata. Tallene fra Tabell 4-5 er forholdsvis konsistente med 
funnene i Tabell 4-4. Beregnet eksponent i skadepotensiale går som 7.5 for tall fra Tabell 4-5 og 
8 fra Tabell 4.4. 
 



KVT/KH/2016/026  

 

18 
 

Når vi er i orkanområdet øker typisk skogskadene med en faktor 

∙
.

      lign.2 

 
noe som medfører en nær dobling i skader når vindhastigheten øker med 10 %, og forhold som 
vindretning, varighet og utstrekning er likeverdige. 
 
Dvs, forskjellen i vindhastighet forklarer en del, men fortsatt er forskjellene meget store. 
Forskjeller i utstrekning, vindretning og varighet er andre momenter. Risiko for le-bølger og 
nedslag bak bratt terreng må også vurderes. 
 
Tabell 4-5. Tabell hentet fra Solberg et.al. (2012). 

 

4.5 Varsling av Tor 

Meteorologisk institutt sendte ut et Fase A varsel onsdag 27. januar på bakgrunn av et lavtrykk 
rundt Færøyene som var ventet å nå Norge i løpet av fredag ettermiddag og kveld. Varselet 
førte til økt overvåking av fylkene fra Hordaland til Trøndelag langs vestlandet og områdene 
Helgeland, Saltfjellet og Salten i Nordland. 
 
Lavtrykksbanen var på dette tidspunktet fremdeles usikker. Vinden var forventet å komme opp 
mot sørvestlig full storm langs kysten av Hordaland, sørvestlig sterk storm langs nordkysten i 
Sogn og Fjordane med fare for orkan, sørvestlig sterk storm langs kysten og mulig orkan for 
Møre og Romsdal og Trøndelag. Vindkast var varslet mellom 35–45 m/s fra Sogn og Fjordane opp 
til Salten. 
 
Torsdag 28. sendte Meteorologisk institutt ut et fase B varsel og uværet fikk navnet Tor. Langs 
kysten ble vindkast oppjustert til 35–50 m/s med muligheter for lokale vindkast på 35-50 m/s i 
innlandet. Ut over dagen ble lokale vindkast nedjustert til 35–45 m/s for innlandet. Det var 
ventet at Tor ville nå land fredag ettermiddag og kveld.  
 
Fredag 29. var varselet vestlig kraftig vind på utsatte steder i innlandet nord for Mjøsa, med 
vindkast på 35–40 m/s for Hedemark og 35-45 m/s for Oppland. Det ble også meldt om vestlig 
kraftig vind på utsatte steder i øvre Buskerud med lokale vindkast opp mot 35-45 m/s. Langs 
kysten ved Hordaland ble det varselet sørvestlig full storm langs kysten og vindkast opp mot 
35-45 m/s. For Sogn og Fjordane ble det varslet sørvestlig sterk storm og muligheter for orkan 
på kysten med vindkast på 40-50 m/s inn over land på fredag ettermiddag og kveld. I Møre og 
Romsdal ble det varslet sørvestlig sterk storm på kysten og muligens orkan med vindkast på 
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35-50 m/s inn over land fra fredag ettermiddag til tidlig natt på lørdag. For Trøndelag ble det 
varslet sørvestlig sterk storm på kysten og muligens orkan med vindkast på 35-45 m/s inn over 
land fra fredag kveld til lørdag morgen. For Nordland ble det varslet sørvestlig kortvarig sterk 
storm på kysten av Helgeland med vindkast på 35-45 m/s inn over land natt til lørdag.  
 
En sammenligning av varslet for Tor og det faktisk været viser at varslet stemmer godt. Langs 
kysten av vestlandet var det flere målestasjoner som målte vind i orkan styrke og modellen 
viser at vindretning hovedsakelig var fra sørvest. 
 
En oppsummering av Tor med fokus på varsler kan finnes i METinfo no, 14/2016, se 
http://met.no/Forskning/Publikasjoner/MET_info/filestore/ekstremver_rapport_Tor.pdf 
 

4.6 Nedbør som snø 

  
 
Figur 4-7 Kart over nedbørmengde som snø gitt i mm vannekvivalent under Dagmar (vestre panel) og Tor (høyre panel).  

  
Vi har benyttet WRF – data til å summere opp nedbør som snø under Dagmar og Tor, gitt som 
akkumulert verdi over 48 timer. Figur 4-7 viser at det kom mer nedbør som snø under Tor. 
Kartene vise samtidig at snømengder over 20 mm er begrenset til fjellstrøkene i begge 
stormene. Det er derfor neppe grunn til å tro at snø på trærne har bidratt til større nedfall av 
trær på kraftlinjene i noen av stormene. 
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