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SAMMENDRAG 

Med basis i mandatet har Reparasjonsberedskapsutvalget foretatt en systematisk gjennomgang av 
reparasjonsberedskapen i norsk energiforsyning, med hovedvekt på forholdene i hovednett og 
hovedfordelingsnett. I det etterfølgende gis det en punktvis oppsummering av utvalgets 
tilrådinger. 

1. Materiellsituasjonen synes generelt god på de høyere nettnivåer. Utvalget vil imidlertid 
peke på følgende problemområder: 

Liten reserve av sjøkabel for spenningsnivåene 66 kV og 132 kV, samt 
reparasjons- og skjøteutstyr. 

Behov for reserveliner til fjordspenn er lite kartlagt. Eiere av denne type anlegg 
bør derfor foreta en konsekvensanalyse med sikte på å kartlegge eventuelle behov 
for reserver. 

Antallet reserve vinkel- og forankringsmaster for 300 kV og 420 kV er 
beskjedent. 

Beholdningen av reservedeler til SF6-isolerte koplingsanlegg er svært begrenset, 
jfr. neste punkt. 

2. For å ivareta problematikken omkring reservedeler til SF6-isolerte koplingsanlegg, bør 
det opprettes brukergrupper der de ulike leverandører spiller en koordinerende rolle med 
hensyn til komponentutveksling nasjonalt og internasjonalt. 

3. Det understrekes at det er sluttbrukers eget ansvar å ha tilgjengelige reserver hvis ordinær 
forsyning skulle svikte. Av den grunn bør det i regelen ikke være noen oppgave for 
selskapene å ha tilgjengelig aggregater utover eget behov. 

4. Det bør opprettes en sentral oversikt over vitalt reservemateriell i hovednett og 
hovedfordelingsnett. Ansvar for ajourhold og videreutvikling bør tillegges enten NVE 
eller Statnett. 

5. Materiell som er eller vil bli anskaffet bør lagres ved de enkelte selskaper, og ikke i 
større sentraliserte lagre. 

6. Som følge av redusert kraftutbygging er det fare for nedbygging av kompetanse på flere 
felter. Dette bør motvirkes ved systematisk beredskapsplanlegging og trening av 
innsatspersonell. 

7. Statnett som nasjonalt monopol og eier av en betydelig del av det norske hovednettet bør 
tillegges et særlig ansvar for kompetanse og kapasitet innenfor områdene linjebygging, 
fjordspenn og transport. 

s. Selskapenes beredskapsplaner må utformes slik at de i tillegg til krigsberedskap, også er 
dekkende ved alle typer katastrofer og ulykker i fred. 
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9. Utvalget vil advare mot at det på bakgrunn av de ekstreme værforholdene som inntraff 
blant annet på Nordvestlandet vinteren 1992 trekkes for bastante konklusjoner med hensyn 
til dimensjonering av linjer mv. 

10. Med sikte på å øke den gjensidige reparasjonskapasitet selskapene i mellom, bør det 
opprettes selvstendige reparasjonslag ved de større selskapene. Disse lagene kan tilbys 
andre selskaper ved større nettsammenbrudd/ødeleggelser. 

11. 

12. 

Samarbeid mellom selskapene og politiet bør formaliseres gjennom avtaler på lokalt nivå 
og nedfelles i planverket hos begge parter. 

Det bør etableres kontakt med Heimevernet, Sivilforsvaret, entreprenører mv. på lokalt 
plan. I visse situasjoner vil disse være egnet til å løse bestemte oppgaver. 

13. Selskapene bør foreta en løpende vurdering av egen reparasjonsberedskap. For å sikre 
at dette skjer i følge fastsatte rammer bør det etableres et system for internkontroll. 

14. Utvalget anbefaler at nåværende regelverk for statstilskudd til reservemateriell føres 
videre. 
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1. INNLEDNING 

Med hjemmel i Lov av 29. juni 1990 nr 50 (Energiloven) og lovens forskrifter 
fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990 kan Norges 
vassdrags- og energiverk gi pålegg til energiforsyningsselskap om anskaffelse 
og lagring av vitalt reservemateriell. Med sikte på å oppnå en bredest mulig 
faglig gjennomgang av reparasjonsberedskapen i norsk energiforsyning har 
NVE nedsatt et utvalg som skal vurdere disse forhold. Utvalget har bestått 
av: 

Regionsjef Arne G Pleym, Statkraft SF (leder) 
Adm.dir. Bjørn Dølven, Skiensfjordens komm. kraftselskap 
Adm.dir. Jens Musum, Troms Kraftforsyning 
Avd.ing. Bjørn Honningsvåg, NVE (sekretær) 

Utvalget ble gitt følgende mandat: 

Gjennomgå det materiale som foreligger fra tidligere gruppers arbeid 
på dette området. Gi uttalelse om nåværende situasjon hva angår 
reservemateriell og reparasjonsberedskap i kraftforsyningen. 

Se på nåværende regler og framgangsmåte for anskaffelse av reserve- 
deler, herunder anskaffelse av materiell på spesielle vilkår. 

På bakgrunn av bl.a. Energilovens forskrifter §6-3 - Reservemateriell, 
reparasjonsutstyr - som fastsetter NVEs myndighet til å gi pålegg om 
anskaffelse og lagring av reservedeler, gi uttalelse om hvordan NVE 
på den beste og mest hensiktsmessige måte kan håndheve denne 
myndighet. 

Drøfte mulighetene for, og hensiktsmessigheten av å anskaffe mer 
reservemateriell innen områdene transformatorer, master, linjeutstyr, 
kabler, SF6-utstyr og brytere. Foreslå anskaffelse av eventuelt andre 
vitale komponenter. 

Se på muligheten for felles lagringssteder for visse komponenter. 
Vurdere utarbeidelse av landsomfattende eller regionale reservedels- 
oversikter. 

Bedrifter for produksjon og reparasjon av kraftforsyningsmateriell blir 
nedlagt eller flyttet - kanskje ut av landet - med redusert produksjons- 
/reparasjonskapasitet til følge. Hvor sterkt bør norsk kraftforsyning 
engasjere seg for å hindre denne utvikling? 

Utvalget har i tillegg vurdert forhold som ikke eksplisitt er nevnt i mandatet, 
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men som naturlig hører inn under de problemstillinger som reises i mandatet. 
Det er knyttet kontakt med andre relevante aktører i bransjen for å koordinere 
utvalgets arbeid med andre prosjekter av liknende karakter. Arbeidet er i 
hovedsak begrenset til å omfatte reparasjonsberedskap i hovednett og 
hovedfordelingsnett. Reservedelsholdet i det høyspente og lavspente fordel- 

• ingsnettet må bli et lokalt ansvar. Utvalget har dog vurdert situasjonen for 22 
og 11 kV sjøkabler. 

Reparasjonsberedskapsutvalget framlegger med dette sin innstilling. Arbeidet 
tok til i april 1991 og det er avholdt tilsammen 6 møter. 

' I 
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2. BESKRIVELSE AV STATIJS 

2.1. TIDLIGERE UTFØRT ARBEID MED REPARASJONSBEREDSKAP 

Arbeid på dette området er tidligere utført i regi av Kraftforsyningens 
Sivilforsvarsnemnd (KSFN) og Norges vassdrags- og energiverk. 

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, Elektrisitetsdirektoratet satte omkring 
1966 ned et utvalg for å vurdere anskaffelse av reserveaggregater til bruk i 
områder med liten leveringssikkerhet. Dette gjaldt i første omgang forsyning 
til øyene i Lofoten, men vurderingene til utvalget ble senere utvidet til å 
omfatte hele kysten. Totalt ble det anskaffet 16 reserveaggregater i stør- 
relsesorden 160 til 1200 kW. En nærmere beskrivelse av disse aggregatene 
blir gitt i pkt 3.8. 

På initiativ fra KSFN vedtok departementet å anskaffe reservemateriell til 
kraftforsyningen innenfor en ramme på kr 50 mill. Det ble opprettet en 
arbeidsgruppe for å vurdere hvilke materiellkategorier det var behov for å 
anskaffe. Arbeidsgruppen besto av representanter fra NVE, Samkjøringen, 
everkene, Energiverkforbundet og KSFN. Denne arbeidsgruppen skiller seg 
fra eksisterende utvalg ved at den behandlet konkrete løpende saker. 
Arbeidsgruppen er ikke formelt oppløst, men har ikke hatt møter siden 1985. 

Etter vedtak i Kraftforsyningens sivilforsvarsnemnd ble det i 1984 igangsatt 
et utviklingsprosjekt med sikte på å utvikle overgangsstykker for gjennomfør- 
inger SF6 til luft. Målsetningen var å utvikle overgangsstykker slik at det var 
mulig benytte gjennomføringer fra forskjellige leverandører om hverandre, og 
på den måten oppnå en bedret beredskap, samt få redusert behov for 
reservehold. Prosjektgruppen har bestått av sjefing. T Haugli Nielsen, 
Statkraft, adm.dir O Egeland, Kristiansand Energiverk, avdelingsdirektør B 
Brandsæter, NVE og kontorsjef B Stensrud, NVE. Det er inngått avtale med 
EB Energi om fremstilling av prøveeksemplarer av overgangsstykker for SF6- 
luft. Samlet pris for 3 faser blir kr 258 000. En reserve 420 kV BBC 
SF6'luft-gjennomføring fra Ådal koplingsstasjon vil bli prøvemontert ved et 

,,; AEG SF6-anlegg ved Nore kraftverk. Statnett SF har gitt tilsagn om å dekke 
inntil kr 300 000 for produksjon og prøvemontering av overgangsstykkene. 

2.2. STATSTILSKUDD TIL ANSKAFFELSE AV RESERVEMATERIELL 

Som nevnt ble det i 1978 vedtatt å bevilge midler til anskaffelse av vitalt 
reservemateriell for kraftforsyningen. Bevilgningene ble basert på en plan for 
innkjøp og lagring av materiell for til sammen kr 50 mill (1978 verdi). 
Halvparten av kostnadene dekkes over kapittel 1898 i statsbudsjettet 
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(programområde 05 Sivilt beredskap). Bevilgningene baseres på Koordiner- 
ingsrådet for sivilt beredskaps prioriteringer. Ordningen vil være kjent som 
"Reservemateriell anskaffet på spesielle vilkår" fastsatt av Olje- og energide- 
partementet første gang 8. februar 1978, og endret sist ved brev av 28. januar 
1992. Regelverket fastslår at midlene skal benyttes til anskaffelse av vitalt 
materiell med lang leveringstid og som det kan være urimelig at de enkelte 
selskaper på egenhånd skal finansiere. Pr. i dag er det gitt tilskudd til 
anskaffelse av transformatorer, transformatorolje, sjøkabler, spesialliner, 
mastemateriell, nødaggregater og sambandsutstyr. Hovedpunktene i regelver- 
ket: 

Eierforhold: 

i 
I 

1. Materiell som anskaffes blir de selskapers eiendom som deltar i 
finansieringen. Hvis flere selskaper står som eiere, vil ett av dem blir 
utpekt som forvaltningsselskap. 

Vilkår for tildeling av midler: 

( 2. Kostnadsramme for anskaffelse av materiellet skal godkjennes av NVE 
før kjøpekontrakt inngås. 

3. Det ytes tilskudd .fra staten inntil 50 % av kontraktsbeløpet inklusive 
investeringsavgift. 

4. Eventuelle overskridelser dekkes i sin helhet av eier. 

5. Materiellet skal til enhver tid være fullverdiforsikret. Det kan således 
ikke reises krav mot staten på et senere tidspunkt som følge av skader 
ol. i forbindelse med bruk av materiellet. 

6. Utbetaling blir foretatt når materiellet er levert og sluttregnskap 
foreligger. Regnskapet skal være attestert av revisor. 

7. Norges vassdrags- og energiverk, Olje- og energidepartementet og 
Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet 
nyttes etter forutsetningene, jfr Stortingets bevilgningsreglement § 17. 

Forvaltning av materiellet: 

8. Lagringsstedet skal godkjennes av NVE. 
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9. I fred kan materiellet tas i midlertidig bruk under forutsetning av at 
underretning straks sendes NVE, med kopi til Kraftforsyningens 
regionsjef. Materiell kan tas i varig bruk hvis dette på forhånd er 
godkjent av NVE. 

10. I tilfelle en beredskaps- eller krigssituasjon overtas disposisjonsretten 
til materiellet av Kraftforsyningens regionsjef eller høyere myndighet. 

11. Eier forestår alt vedlikehold og sørger for at materiellet alltid er i 
driftsklar stand. 

12. Eier må dokumentere at nødvendig transportkapasitet er tilgjengelig, 
og at materiellet alltid er i transportklar stand. 

13. NVE tilstilles årlig rapport om disponeringen og tilstanden til 
materiellet. 

Regelverket er i sin helhet gjengitt i vedlegg 1. 

Pr 1. januar 1991 var det innenfor statstilskuddsordningen anskaffet 
reservemateriell for ca kr 60 mill, av dette beløpet utgjorde statstilskuddet ca 
kr 30 mill. Dette betyr at det opprinnelige mål fra 1978 godt og vel er nådd. 
NVE mener imidlertid at det er behov for å føre ordningen med statstilskudd 
videre. Olje- og energidepartementet har derfor bestemt at tilskuddsmidlene 
for framtiden skal baseres på årlige bevilgninger over kap. 1898, program- 
område 05, og ikke lenger være knyttet til en ramme. 

2.3. SPØRREUNDERSØKELSE 

For å få en best mulig oversikt over reservemateriellsituasjonen i kraftforsy- 
ningen ble det i reparasjonsberedskapsutvalgets første møte bestemt å gå ut 
med et spørreskjema til de største selskapene. 51 selskaper inklusive 
Statkrafts driftsområder ble valgt ut. 

Det er innhentet opplysninger om følgende materiell kategorier: 

transfonnatorer 
transformatorolje 
sjøkabler med merkespenning større enn eller lik 11 kV 
spesialliner 
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mastemateriell utført i stål og aluminium 
SF6-materiell 
SF6-gass 
brytere 
måletransformatorer 
reserveaggregater 

De innsamlede opplysninger dannet utgangspunkt for en landsomfattende 
oversikt. En foreløpig gjennomgang viste at oversikten på enkelte områder 
var mangelfull. Reservedelsoversikten ble derfor sendt til Kraftforsyningens 
fylkesrepresentanter for kontroll og supplering av opplysninger i de respektive 
fylker. 

Resultatene er gruppert kategorivis i samme rekkefølge som over, med unntak 
for brytere og måletransformatorer som er holdt utenfor i oversikten. 
Innenfor hver materiellkategori er det foretatt en regionsvis inndeling i 
samsvar med Samkjøringens regioninndeling. Innenfor hver region er 
selskapene sortert alfabetisk. 

Oversikten er begrenset til å omfatte komponenter i hovednettet og hoved- 
fordelingsnettet, dvs for spenningsnivå på 66 kV og høyere. Unntatt er 
sjøkabler hvor det er innhentet opplysninger om kabler med merkespenning 
ned til 11 kV. 

En nærmere vurdering av reservedelssituasjonen er gjennomført i kapittel 3. 

2.4. ANDRE AKTØRER 

I dette punktet gis det en kort oversikt over prosjekter med relevans til 
reparasjonsberedskap som utføres av andre aktører i kraftforsyningen. 

Samkjøringen 

Samkjøringen er i ferd med å etablere en ordning for å få oversikt over, og 
utnytte reservedelsholdet verkene i mellom. Arbeidet er foreløpig kommet i 
gang i driftsutvalg øst i region 1. Ordningen blir nærmere beskrevet og 
drøftet i kapittel 4. 

Energiforsyningens forskningsinstitutt 

EFI har ikke vært involvert i prosjekter som er direkte knyttet til reparasjons- 
beredskap i kraftforsyningen. Imidlertid har EFI opprettet en SF6 brukergrup- 
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pe hvor flere everk sammen med Statnett/Statkraft og leverandører er 
representert. Gruppens hovedarbeidsområder vil bli: 

tilstandskontroll og prøving 
feilstatistikk 
vedlikehold 

Under punktet vedlikehold vil også reservedelsproblematikken bli tatt opp. 
Utvalget tror at denne brukergruppen vil kunne få stor betydning når det 
gjelder utveksling av driftserfaring mv. , men er i tvil om den er dekkende for 
å sikre en tilfredsstillende tilgang på reservedeler i gitte situasjoner. 
Reservedeler til SF6-anlegg blir nærmere drøftet i pkt. 3.7. 

Norges energiverkforbund 

Norenergi har på bakgrunn av uværet på Nordvestlandet i januar 1992 nedsatt 
en bredt sammensatt prosjektgruppe. Gruppen skal i følge mandatet gi forslag 
til retningslinjer og praktiske råd for hvordan everket skal forholde seg for å 
forebygge og redusere mest mulig av skadevirkningene ved en eventuell ny 
katastrofe. Prosjektgruppen dekker følgende kompetanseområder: 

praktisk erfaring fra krisesituasjoner 
nettkompetanse 
juridisk kompetanse 
informasjon 
offentlige myndigheter/kraftforsyningens beredskapsorganisasjon 

Gruppen framla sin rapport i april 1992. En del av de forhold som denne 
prosjektgruppen berører vil være sammenfallende med Reparasjonsbered- 
skapsutvalgets arbeid. Det har ikke vært formell kontakt mellom de to 
gruppene, men uformelle samtaler mellom utvalgets sekretær og enkeltmed- 
lemmer i Norenergis gruppe. Utvalget tror at arbeidet i de to gruppene vil 
vektlegge ulike saker og derfor utfylle hverandre på en gunstig måte. 
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3. RESERVEDELSSITUASJONEN 

3.1. TRANSFORMATORER 

Innenfor statstilskuddsordningen for reservemateriell er det anskaffet 20 
transformatorer. Disse er fordelt til alle deler av landet og tilpasset nettet i 
de regioner de er plassert. Typisk størrelse for transformatorene er fra 16 til 
25 MV A. I tillegg har selskapene et antall reservetransformatorer anskaffet 
utenfor tilskuddsordningen. Flere av disse er gamle og har lav ytelse (5 - 10 
MVA). 

Situasjonen når det gjelder reservetransformatorer synes generelt god. I 
særlige tilfeller vil transformatorer som i dag er koplet i parallell kunne bli 
frigjort hvis belastningssituasjonen tillater det. For kortere perioder er det 
dessuten mulig å overbelaste gjenstående transformator. I situasjoner der egne 
reservetransformatorer ikke er tilgjengelige, bør denne muligheten vurderes. 
Slike muligheter bør kartlegges lokalt ved de enkelte selskaper. 

Det vil videre kunne være en viss reserve i form av transformatorer som er 
i bestilling. Det er imidlertid grunn til å tro at denne reserven vil bli redusert 
som følge av den utflating som finner sted når det gjelder videre utbygging. 

3.2. TRANSFORMATOROLJE 

Innenfor statstilskuddsordningen er det anskaffet 650 m3 transformatorolje. 
Oljen er lagret på 7 steder med god geografisk fordeling. 6 av lagrene er på 
100 m3, ett lager er på 50 m3. Det foretas analyse av oljen årlig. Hittil har 
den vist god stabilitet. 

I kontrakten som er inngått mellom Staten, oljeselskapene og de deltakende 
kraftselskaper er det forutsatt at en skal tilstrebe en rullering av oljen. Dette 
viser seg i praksis problematisk fordi leverandørene av transformatorer ikke 
vil gjøre garantiansvar gjeldene hvis denne oljen nyttes. Begrunnelsen for 
dette er at oljens egenskaper kan være svekket på grunn av lagring. 

En del større selskaper har i tillegg anskaffet mindre lager av transformator- 
olje for egen regning, totalt ca 100 m3• 

Lagring av transformatorolje må betraktes som et rent krigsberedskapstiltak. 
Med tanke på dette synes mengden å være tilfredsstillende. Oljen bør fortsatt 
kontrolleres jevnlig og om mulig rulleres. Hvis oljen lagres på betryggende 
måte vil den ha svært lang levetid og uansett kunne brukes i krisesituasjoner. 
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3.3. SJØKABEL 
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Det finnes relativt godt med reserve sjøkabler for 22 og 11 kV. Dette er et 
resultat av blant annet NVEs tilskuddsordning og at en del elverk i fellesskap 
har vurdert behov, lagringssted mv. 

Reservekabler for høyere spenning finnes bare der anleggseieren har lagt 
reserve i parallell eller på annen måte skaffet seg reserve. Det er vanskelig 
å etablere felles reservehold, da typer, dimensjoner og lengder er svært ulik. 
Som regel vil nettutformingen i seg selv inneholde en viss reserve, men det 
finnes sjøkabelanlegg av stor driftsmessig betydning hvor det ikke er anskaffet 
reservekabel. Hvert enkelt verk må her vurdere situasjonen. Det er ingen 
selvfølge at for eksempel kabelfabrikanter eller andre skal lagerføre eller 
iverksette produksjon umiddelbart om noe skulle skje. 

Feil på for eksempel 66 og 132 kV oljeisolerte sjøkabler fører gjeme til store 
skader som det er vanskelig å reparere. Hvis oljetrykket i kabelen forsvinner 
på grunn av lekkasjer blir gjeme store deler av kabelen skadet. Produksjon 
av oljeisolert 66 kV kabel er lite aktuelt i dag. PEX-kabel har i dag helt 
overtatt på dette spenningsnivået. I praksis betyr dette at feil på gamle 66 kV 
kabler fører til at hele lengden må skiftes ut. 

Det bør vurderes om det skal produseres en reserve 66 kV PBX-isolert 
sjøkabel. Verkene må i tilfelle trekkes inn for å få vurdert lengde og 
dimensjon. 

Det finnes ingen samlet oversikt over reservemateriell for skjøting og 
reparasjon av sjøkabelanlegg. Alcatel har noe materiell på lager, men en del 
spesielle komponenter, for eksempel porselen til endemuffer går etterhvert ut 
av produkjon. Dette kan skape problemer på sikt. 

Alcatel er oppmerksom på problemene og har startet et arbeid for å få oversikt 
over situasjonen. Det bør tas initiativ overfor Alcatel og verkene for å få 
etablert et bedre lagerhold av materiell for reparasjon av sjøkabler. 

Alcatel eier 2 kabelskip som er aktuelle for reparasjonsoppdrag. "Kystkabel" 
er vanligvis stasjonert i Namsos og er velegnet for reparasjon av 22 og 11 kV 
sjøkabler. Fartøyet er for tiden under ombygging for å kunne ta større last. 
Det er inngått avtale om beredskap med en rekke norske elverk, som også 
bidrar noe økonomisk for å holde "Kystkabel" i beredskap. "Stanelco" er 
større og mer egnet for større kabler, for eksempel 66 og 132 kV. Skipet har 
en del oppdrag i utlandet, men har likevel en tilgjengelighet som er verdifull 
i Norge. "Skagerak" eies av Statnett og kan ta meget store og omfattende 
oppdrag. 
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Det bør arbeides videre med problematikken omkring reserveutstyr og 
reparasjonsberedskap for kabler. Spesilelt på spenningsnivåene 66 og 132 kV 
synes situasjonen uklar. NVE bør ta et initiativ overfor de største eierne av 
kabelanlegg med sikte på å kartlegge hvilke behov som finnes. 

3.4. SPESIALLINER 

Med spesialliner menes i denne sammenheng liner til fjordkrysninger og andre 
strekk med store spennvidder. De to største fjordspennene ligger i Sogn og 
har en lengde på omlag 5000 m. Som reserve er det anskaffet to lengder på 
ca 5000 m hver. Det er ytet 50% statstilskudd til anskaffelsen av disse linene. 
V ed et av spennene er det i tillegg montert en reservefase. For spenn fra 
2000 - 4000 m er det ikke anskaffet reserveline, men ved noen spenn er det 
montert reservefase. Statnett vurderer beholdningen av reserveliner for de 
største spennene i hovednettet som tilfredsstillende. Det er anskaffet 
avspenningsutstyr til de største fjordspennene i hovednettet. 

For kortere spenn og store tverrsnitt vil standard liner i visse tilfeller kunne 
nyttes i nødsituasjoner. Ved små overføringsbehov på spenningsnivåer opp 
til 132 kV kan toppliner nyttes. Det finnes lite spesialline for dette spennings- 
nivået. 

Havarier på fjordspenn krever stor innsats av spesielt og tungt materiell, samt 
personell med spesialkompetanse. Dette antas å utgjøre den største utfordrin- 
gen ved denne type havarier, se ellers pkt. 5. 2. 

Utvalget tilrår at eiere av fjordspenn bør foreta en konsekvensanalyse for en 
havarisituasjon. En vil dermed lettere kunne vurdere nytteverdien av å 
anskaffe eventuell reserveline. 

3.5. MASTEMATERIELL 

Innenfor statstilskuddsordningen er det anskaffet totalt 40 aluminiumsmaster 
og 20 stålmaster, samt 6 traverser. Materiellet er dels dimensjonert for 132, 
300 og 400 kV. Størsteparten av materiellet eies av Statnett og Oslo Energi. 
Den geografiske fordelingen synes god. 

Utenom tilskuddsordningen har Statnett anskaffet 28 master og Oslo Energi 
6 master. Forøvrig er beholdningen av reservemaster liten. 

For spenningsnivåene 300 og 400 kV synes antallet bæremaster å være god, 
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mens antallet forankringsmaster og vinkelmaster er meget beskjedent. 
Mastemateriell for 132 kV og lavere spenninger vil generelt sett være langt 
lettere konstruksjoner. På disse spenningsnivåene vil det derfor i langt større 
grad være mulig å improvisere ved bruk av trestolper. Lagrene av trestolper 
er gjennomgående stort i kraftforsyningen. 

3.6. SAMBANDSMATERIELL 

Innenfor statstilskuddsordningen har Statnett/Statkraft anskaffet endel 
feltmessig sambandsutstyr. Materiellet er lagret i Østlandsområdet. Utvalget 
kan ikke se at dette materiellet vil ha nevneverdig betydning for driften av 
nettet i en krisesituasjon. 

Eksklusive samband har i dag et relativt stort omfang og vil klart være av en 
viss betydning i krisesituasjoner. Basert på erfaring stiller utvalget seg 
imidlertid tvilende til om det i framtiden bør bygges ut eksklusive samband for 
kraftforsyningen utover det som allerede er gjort i dag. 

Eksklusive samband utover det som allerede er bygget bør antagelig begrenses 
til å omfatte rent talesamband av lokal betydning. Et bedre alternativ kan 
være at det stilles strengere krav til det offentlige telenettet, slik at det på en 
sikrere måte også kan betjene kraftforsyningen. 

Utvalget er kjent med at NVE har nedsatt et utvalg som skal vurdere sentrale 
spørsmål vedrørende sambandssikkerheten i kraftforsyningen. Disse spørsmål 
vurderes derfor ikke nærmere i denne rapporten. 

3.7. SF.,MATERIELL 

Det er ikke anskaffet SF6-materiell innenfor statstilskuddsordningen. En del 
selskaper har anskaffet diverse reservekomponenter av varierende type. Blant 
annet finnes det lagret endel gjennomføringer SF6-luft. Det finnes generelt lite 
reservemateriell for SF6-anlegg. Dette skyldes hovedsaklig at denne type 
komponenter er svært kapitalkrevende. 

Flere forhold gjør problematikken omkring reservedeler til SF6-anlegg 
komplisert. Det viktigste problemet er trolig at det ikke finnes noen 
standarder leverandørene i mellom, slik at en komponent av et fabrikat ikke 
kan nyttes på at anlegg av et annet fabrikat. Dette forhold er bekymringsfullt, 
særlig med tanke på det store antall forskjellige leverandører av SF6- 
komponenter på det norske markedet. Problemet understrekes ytterligere av 
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at komponenter av samme fabrikat, men av forskjellig årgang og dimensjon 
(merkestrøm) heller ikke alltid passer sammen. 

En aktuell framgangsmåte for å løse disse problemene er at det tas initiativ 
overfor de store internasjonale leverandørene med sikte på å opprette 
brukergrupper for SF6-materiell. Detaljene omkring dette er ikke vurdert, 
men en kan tenke seg at de forskjellige leverandørene spiller en koordinerende 
rolle. Leverandørenes viktigste rolle blir å ha tilgjengelig oppdaterte 
oversikter over reservekomponenter nasjonalt og internasjonalt. En tenker seg 
ordningen finansiert ved at de deltagende selskapene betaler en mindre avgift 
til vedkommende leverandør. Ordningen vil i gitte situasjoner kunne medføre 
at komponenter må fraktes over store avstander. Med dagens kommunika- 
sjonsmidler ser utvalget dette primært som et kostnadsspørsmål. Utvalget 
tilrår at det tas initiativ overfor leverandørene med sikte på å etablere 
ordningen. NVE som forvaltningsmyndighet er trolig best egnet til å initiere 
arbeidet. 

Som tidligere nevnt er det utviklet overgangsstykker slik at SF6-gjennom- 
føringer av forskjellig fabrikat vil kunne brukes om hverandre. Prøvemon- 
tering vil bli foretatt i løpet av første halvår 1992. Prosjektet bør da avsluttes 
og evalueres. Vurderes dette som en hensiktsmessig løsning bør det anskaffes 
et begrenset antall overgangsstykker til bruk ved de viktigste anleggene i 
hovednettet. Statnett vil i tilfelle være den som bør ha ansvar for lagring av 
materiellet, samt kompetanse på bruk. Slike overgangsstykker vil uansett bli 
en liten del av problematikken omkring reservedeler til SF6-anlegg. Utvalget 
er av den oppfatning at overgangsstykkene utelukkende vil spille en rolle der 
gjennomføringer er skadet som følge av krigshandlinger eller andre direkte 
anslag. 

Det er anskaffet et visst antall servicevogner for regenerering av SF6-gass. I 
situasjoner hvor store mengder gass er degenerert som følge av kortslutning 
mv. vil gassbehandlingskapasiteten være kritisk, ikke beholdningen av 
reservegass. Beholdningen av SF6-gass er i første rekke ment å dekke 
etterfylling ved mindre lekkasjer. 

Utvalget ser det som urealistisk at det bygges opp reservedelslagre av SF6- 
komponenter som gjør hvert selskap selvhjulpen. Dette vil være svært lite 
kostnadseffektivt og påføre selskapene store kapitalkostnader. Utvalget vil 
derfor tilrå at NVE tar initiativ til at det opprettes brukergrupper for SF6- 
materiell som redegjort for i det ovenstående. 
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3.8. RESERVEAGGREGATER 

Energiloven pålegger ikke fordelingsverkene å sikre forsyningen til viktige 
objekter i forsyningsområdet. Det påhviler abonnenten selv å vurdere hvilke 
tiltak som kreves utover den leveringskvalitet som er tilgjengelig eller avtalt. 
Imidlertid er det stor interesse hos verkene for å anskaffe reserveaggregater. 
Det fremholdes at aggregatene ved siden av å være en viktig beredskaps- 
reserve overfor spesielle forsyningsobjekter også er nyttige ved ombygginger 
og vedlikehold av nettet. 

I 1991 og 1992 vil det derfor bli anskaffet 10 aggregater innenfor statstil- 
skuddsordningen. Aggregatene er mobile og har en ytelse fra 100 til 500 
kV A. Totalt vil det bli ytet tilskudd for ca kr 1.000.000. Ved tildeling av 
midler er det lagt vekt på at aggregatene skal kunne ha anvendelse i et størst 
mulig geografisk område. Videre har NVE prioritert søknader der det har 
vært mulig å få til samarbeid mellom flere selskaper om anskaffelsen. 
Tidligere er det ikke ytet statstilskudd til anskaffelse av reserveaggregater. 

Til bruk ved planlagte arbeider i nettet har de største selskapene i tillegg 
anskaffet aggregater fra 50 til 500 kV A. Disse vil også være av betydning i 
beredskapsmessig sammenheng. 

Som allerede nevnt har NVE gjennom de siste 20 år anskaffet til sammen 16 
reserveaggregater til bruk i områder hvor leveringssikkerheten er dårlig. 
Aggregatene er anskaffet for statsstønadsmidler og utplassert på aktuelle steder 
på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. 

NVE eier aggregatene, mens lokale everk er tillagt ansvar for tilsyn og drift. 
Avtalen som er inngått med de everk som disponerer aggregatene forutsetter 
at alle ordinære vedlikeholdskostnader • dekkes av vedkommende everk. 
Tyngre vedlikehold på det mekaniske og elektriske opplegget dekkes av NVE. 
Som en følge av at flere av disse aggregatene nå er over 20 år gamle ventes 
vedlikeholdskostnadene å øke i de kommende år. NVE er derfor i ferd med 
å avklare den budsjettmessige siden ved et framtidig vedlikehold av 
aggregatene med Olje- og energidepartementet. Parallelt med dette vil det bli 
foretatt en teknisk/økonomisk evaluering av aggregatene med sikte på å 
avgjøre om de eventuelt bør fases ut. 

8 aggregater er gassturbinanlegg med diesel som drivstoff, mens 8 er 
konvensjonelle dieselaggregater. I tabell 3.1 er det gjengitt en komplett 
oversikt over aggregatene. 

Siden aggregatene ble anskaffet har nettet gjennomgått en betydelig utbygging, 
dette har ført til signaler om at enkelte selskaper ikke lenger ser behov for 
aggregatene i sine områder. De største aggregatene er svært tunge og til dels 

REPARASJONSBEREDSKAPSUTVALGET 



15 

kompliserte i bruk. Basert på erfaringer fra uværssituasjonene på Nordvest- 
landet og i Finnmark i januar 1992 synes imidlertid disse aggregatene 
hensiktsmessige i spesielle situasjoner der effektbehovet er stort. 

NVE har fått Olje- og energidepartementets godkjennelse til å føre aggregate- 
ne inn under ordningen for "anskaffelse av reservemateriell på spesielle 
vilkår" . Aggregatene vil da bli overført vederlagsfritt til interesserte selskaper 
mot at materiellet forvaltes i samsvar med regelverket. Dette vil bli 
gjennomført i de tilfeller aktuelle selskaper finner ordningen interessant. 

Selskap Ia1:rin1:ssted type effekt (kW) 

Andøy Komm Kraftverk Andøya gass 1200 
Istad kraftselskap Molde diesel 528 
Karmsund Kraftlag Karmøy diesel 280 
Lofotkraft Svolvær gass 180 
Lofotkraft Svolvær gass 200 
Lofotkraft Røst gass 1200 
Lofotkraft Værøy gass 1200 
Nord Troms Kraftlag Sandland i Loppa diesel 240 
Nordhordland Kraftlag Øygarden gass 1200 
Repvåg Kraftlag Honningsvåg diesel 264 
Rødøy-Lurøy kraftverk Lovund gass 1200 
Rødøy-Lurøy kraftverk Lovund diesel 420 
Statkraft Lakselv gass 1200 
Troms Kraftforsyning Tromsø diesel 160 
Ytre Fjordane Kraftlag Bulandet diesel 280 
Ørsta Elverk Ørsta diesel 160 

Tabell 3.1 Reserveaggregater anskaffet av NVE. 

Utvalget er sterkt i tvil om hensiktsmessigheten av å ha reserveaggregater av 
et slikt antall og størrelse at det kan avhjelpe den alminnelige forsyningen i 
situasjoner med omfattende sammenbrudd i nettet. Oppkobling av aggregater 
vil kreve store ressurser i form av tid og personell. Det må derfor nøye 
vurderes om disse ressursene står i forhold til den nytten som oppnås, og om 
ressursene i stedet bør settes inn i arbeidet med å gjenoppbygge nettet. 

Det er ikke realistisk at selskapene selv skal rå over aggregater som er 
tilstrekkelig til å dekke de akutte behov som vil oppstå ved større sammen- 
brudd i nettet. Utvalget vil minne om at det er sluttbrukers eget ansvar å ha 
tilgjengelige reserver hvis ordinær forsyning med tilgjengelig kvalitet skulle 
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svikte. Det viktigste bidrag som kan gjøres av kraftforsyningen selv er å 
drive en aktiv informasjons- og rådgivningsvirksomhet overfor sine kunder. 
I dette arbeidet bør NVE som forvaltningsorgan være en viktig pådriver. 
NVE bør videre informere de myndigheter som har ansvar for krisebered- 
skapen i samfunnet om sluttbrukers ansvar i lys av energiloven. Det antas at 
kunnskapen om disse forhold er begrenset utenfor energiforsyningsbransjen. 

Kraftverk som ligger sentralt i de forskjellige everkenes forsyningsområde vil 
i visse tilfeller kunne utgjøre en vesentlig reserve. Det lokale everk bør i 
tilfelle vurdere muligheten til slik benyttelse i forhold til nettkapasitet og andre 
teknisk/økonomiske forhold. 

3.9. ANNET MATERIELL 

Annet materiell som særskilt er vurdert av utvalget er brytere og måletransfor- 
matorer. Basert på innhentede opplysninger fra selskapene synes det generelt 
som om reservene av disse materiellkategoriene er god. 

Det er imidlertid ikke mulig for utvalget å foreta en detaljert vurdering av 
denne type materiell. Særlig vil lokale forhold kunne spille en stor rolle, 
f.eks spesielle spenningsnivåer. En slik oppgave vil best kunne utføres lokalt 
av de enkelte verk. Utvalget vil derfor ikke gå nærmere inn på disse 
forholdene, men oppfordre til at verkene selv vurdere sin egen situasjon. Det 
vises forøvrig til pkt. 7 .1 om internkontroll. 
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4. RESERVEDELSOVERSIKTER 

4.1. NÅVÆRENDE OVERSIKTER 

.Ved større driftsforstyrrelser og havarier kan det oppstå behov for å rekvirere 
eller låne reservemateriell fra andre selskaper. I slike sammenhenger vil det 
være av stor betydning å raskt kunne få opplysninger om hvilke komponenter 
som er tilgjengelige. Hittil er det ikke utarbeidet komplette oversikter som 
viser reservedelssituasjonen på landsbasis. NVE og Samkjøringen sitter inne 
med oversikter som dekker deler av de behov som vil kunne oppstå. 

NVE har til en hver tid oppdaterte oversikter over det materiell som er 
anskaffet innenfor statstilskuddsordningen. I henhold til regelverket er eierne 
av dette materiellet rapporteringspliktig til NVE en gang pr år. Oversiktene 
inneholder opplysninger om viktige tekniske data, eierforhold og lagringssted. 
Oversiktene finnes i to versjoner, en som er gradert BEGRENSET i h.t. 
sikkerhetsinstruksen, og en som er ugradert. I den graderte versjonen gis det 
detaljerte opplysninger om lagringssted, samt enkelte forhold som angår den 
beredskapsmessige disponeringen av materiellet. Den ugraderte versjonen 
inneholder tekniske data, samt eierforhold. Denne versjonen av oversikten er 
distribuert til alle ledd i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). 

Som nevnt har Samkjøringen valgt å forsøke en annen innfallsvinkel for å få 
oversikt over reservedelssituasjonen enn å samle inn sentrale oversikter. 
Således er det i driftsutvalg øst (010) i region 1 satt i gang et arbeid for å få 
oversikt over, og utnytte reserveholdet verkene i mellom. En tar sikte på å 
etablere et nett av kontaktpersoner for reservedeler innenfor ulike spennings- 
nivå og anleggstyper. Målsetningen er å utvikle denne ordningen til å bli 
landsomfattende. 

Statnett og Statkraft er i ferd med å bygge opp komplette oversikter over sitt 
lagerhold av reservedeler. Som de desidert tyngste aktørene i energiforsyn- 
ingen vil dette være av stor betydning for reparasjonsberedskapen, særlig i 
hovednettet. 

Reparasjonsberedskapsutvalget så allerede ved starten av arbeidet nødvendig- 
heten av å innhente opplysninger om reservedelssituasjonen på landsbasis. 
For detaljer vises det til kap. 2.3, samt vedlegg 3. Oversiktene var primært 
tenkt som et hjelpemiddel for utvalget for bedre å kunne vurdere status, samt 
hvilke materiellkategorier som i framtiden bør prioriteres. Utvalget ser 
imidlertid at oversikten i framtiden vil kunne inngå som et operativt 
hjelpemiddel. I den sammenheng er det etablert kontakt med Samkjøringen 
med sikte på et samarbeid. Samkjøringen har stilt seg positiv til dette og vil 
avvente utvalgets innstilling før de fører sitt arbeid videre. Disse forhold blir 
nærmere beskrevet under neste punkt. 
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4.2. FRAMTIDIG ORGANISERING 

Reparasjonsberedskapsutvalget vil i det etterfølgende skissere et opplegg for 
ajourhold, distribusjon og ansvarsfordeling når det gjelder reservedelsover- 
sikter. 

Et generelt problem er å holde reservedelsoversiktene oppdaterte hvis 
detaljeringsgraden gjøres for stor. Det bør opprettes en sentral oversikt over 
vitalt reservemateriell. Av hensyn til ajourhold bør oversikten i hovedsak 
begrenses til å omfatte et utvalg av materiellkategorier i hovednett og 
hovedfordelingsnett. Utvalget foreslår at følgende kategorier av materiell bør 
inngå i den sentrale oversikten: 

transformatorer 
transformatorolje 
sjøkabler m/skjøte- og endeavslutningsutstyr ned til 11 kV 
spesialliner 
mastemateriell 
SF6-materiell 
reserveaggregater 

Det finnes opplagt andre komponenter som har stor betydning, f.eks. 
måletransformatorer. Gjennom den kartlegging som utvalget har foretatt har 
det vist seg at det finnes et utall av fabrikater og typer på lager. Dette vil 
gjøre sentralt ajourhold svært arbeidskrevende. I stedet kan det være aktuelt 
å pålegge selskapene å ha oppdaterte lister tilgjengelige lokalt. Listene bør 
oppbevares ved selskapenes driftssentraler eller på annen måte være 
tilgjengelige også utenom kontortid, f,eks. gjennom overordnet vakt. Hvis 
dette gjennomføres for alt aktuelt materiell ser utvalget ikke at det skulle være 
behov for et eget nett av kontaktpersoner slik som Samkjøringen har tatt 
initiativ til. 

En sentral aktør i energiforsyningen må tillegges ansvaret for å holde de 
sentrale reservedelsoversiktene oppdatert. Et alternativ er å tillegge dette 
ansvaret direkte til NVE som forvaltningsmyndighet. En annen naturlig 
løsning kan være at Statnett utfører det praktiske ajourhold, men med årlig 
rapporteringsplikt til NVE. Begrunnelsen for det siste alternativet er at 
Statnett som nasjonalt monopol og eier av store deler av hovednettet vil få 
klart forvaltningspregede oppgaver. Statnett vil forøvrig sitte inne med en 
kompetanse som vil være verdifull for stadig å kunne videreutvikle oversiktene 
og gi anbefalinger om eventuelt nye materiellkategorier som bør tas med. 

Utvalget ser ikke noe poeng i at det opprettes større felles lagre for reserve- 
materiell. Det antas at det vil være behov for relativt store investeringer for 
å oppnå tilfredsstillende fysisk sikkerhet. En desentralisert lagring ved de 
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enkelte selskaper sikrer en god geografisk spreding, noe som må ansees som 
en fordel både med tanke på bruk i krisesituasjoner og ved at materiellet blir 
mindre sårbart overfor sabotasje og krigshandlinger. 
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5. KOMPETANSE PÅ REPARASJONSARBEID 

5.1. GENERELLE VURDERINGER 

Som følge av redusert kraftutbygging er det fare for en nedbygging av 
kompetanse på en rekke felter. Dette kan være med på å svekke reparasjons- 
beredskapen. 

Spesielt synes situasjonen usikker når det gjelder linjebygging på spennings- 
nivå fra og med 132 kV, samt fjordspenn. Arbeid av denne type foregår ofte 
i vanskelig terreng, med bruk av spesialisert utstyr. Det er derfor avgjørende 
viktig at personellet har tilfredsstillende kompetanse og trening. 

Denne kompetansen bør i framtiden opprettholdes ved en systematisk 
beredskapsplanlegging på dette feltet. Et sentralt moment her må være bevisst 
trening på å løse de oppgaver som kan oppstå ved skader på linjenettet eller 
andre utsatte komponenter. 

I tillegg til å utnytte den kompetanse som finnes ved de enkelte selskaper, vil 
det være av stor betydning å ta i bruk entreprenører på området. Det vil 
videre være viktig åta vare på kompetansen til andre aktører som kraftforsy- 
ningen benytter til ulike oppdrag, f.eks bruk av helikopter til mastemontasje. 
Ved å trekke denne type ressurser med på øvelser vil også disse opprettholde 
verdifull kompetanse. 

Utvalget ser ikke noen mulighet til å opprettholde den kompetanse som blir 
borte i fabrikkproduksjon hvis slik produksjon nedlegges i Norge. I fredstid 
vil ikke dette være avgjørende. 

5.2. STA TNETTS ROLLE 

Statnett eier og styrer en betydelig del av det norske nettet. Det er derfor 
naturlig at Statnett tillegges betydelige oppgaver når det gjelder reparasjons- 
beredskap. 

Utvalget ser det som avgjørende viktig at Statnett i framtiden har personell 
med kompetanse og trening som gjør en best mulig rustet til å møte alle typer 
ødeleggelser og skader som kan oppstå i nettet. I denne forbindelse er det 
grunn til å peke på følgende områder spesielt: 

linjebygging 
fjordspenn 
transport 
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På driftssiden har Statnett en mannskapsmessig beredskap som muliggjør 
større reparasjoner på ledningsnettet. V ed større havarier som krever innsats 
av større mannskapsressurser og bruk av tyngre utstyr vil personell fra 
anleggssentrene kunne settes inn. Dette personellet er imidlertid ikke samtrent 
med driftspersonellet. Statnett ser derfor behov for å bedre samvirket mellom 
drifts- og anleggsressursene. Med sikte på å få slagkraftige enheter bør det 
vurderes å opprette utrykningslag som er trenet og utrustet til å løse bestemte 
oppgaver. Den viktigste treningen vil disse lagene få gjennom konkrete 
oppdrag i forbindelse med den daglige virksomhet. Avhengig av formål, bør 
lagene rekrutteres både fra anleggs- og driftssiden, og være trenet for å kunne 
tjene som innsatspersonell ved omfattende skader på nettet, der det lokale 
driftspersonell er utilstrekkelig. 

Statnetts kapasitet på dette området må kunne stilles til disposisjon for andre 
netteiere ved behov. For linjereparasjon vil det særlig være aktuelt for 
stålmast linjer på de høyeste spenningsnivåene. 

5.3. BRUK AV SIVILT TJENESTEPLIKTIGE 

NVE har vurdert en ordning der sivilt tjenestepliktige utdannes til reparasjons- 
tjeneste i kraftforsyningen i tilfelle beredskap/krig. Dette er en ordning som 
har vært prøvd i Sverige. 

En kan tenke seg denne ordningen gjennomført ved at sivilt tjenestepliktige 
gjennomfører førstegangstjenesten ved aktuelle kraftselskaper. Under denne 
tjenesten gis personellet opplæring i relevante oppgaver som kan utføres uten 
at særskilt sertifisering kreves (montørsertifikat mv). Etter at grunnopplærin- 
gen er foretatt vil det senere være anledning til å repetisjonsøve personellet. 

NVE har vært i kontakt med Justisdepartementet og Direktoratet for sivilt 
beredskap og fått brakt på det rene at det ikke finnes noen formelle hinder for 
å gjennomføre en slik ordning hvis den er hensiktsmessig for kraftforsyningen. 

Basert på erfaringer fra egne selskaper var det enighet i utvalget om at 
energiforsyningen i dag selv disponerer en personellstyrke som er tilstrekkelig 
stor til å løse de fleste reparasjonsoppgaver både ved fredsmessige katastrofer 
og i en beredskapssituasjon. Det er videre grunn til å frykte at en slik ordning 
vil bli så ressurskrevende å administrere at det ikke står i forhold til den nytte 
en søker å oppnå. Utvalget vil derfor tilrå at NVE ikke går videre med denne 
ordningen på det nåværende tidspunkt. Hvis det i framtiden skulle oppstå en 
situasjon der personellstyrken som er fordelt til KBO skulle bli redusert, kan 
det være aktuelt å vurdere forslaget på nytt. 
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6. KATASTROFEBEREDSKAP 

6.1. ERFARINGER ETTER UV ÆRET PÅ NORDVESTLANDET 

Orkanen som rammet Nordvestlandet i nyttårshelgen 1991/92 var ekstrem, det 
antas at de observerte vindstyrker har en returperiode på 100 - 150 år. For 
kraftforsyningen var den desidert største utfordringen den massive ødeleggel- 
sen av linjenettet. Generelt vil det være økonomisk urealistisk å dimensjonere 
energiforsyningssystemet og den øvrige infrastruktur til å motstå slike 
ekstremiteter. Imidlertid bør den lærdom som trekkes av katastrofen, kunne 
gi et stort bidrag til å minimalisere omfanget av skader ved liknende hendelser 
i framtiden. På særlig utsatte steder kan det være aktuelt å dimensjonere 
utsatte og viktige komponenter/konstruksjoner utover alminnelige dimensjon- 
eringskriterier. 

V ed massive ødeleggelser på kraftforsyningssysemet vil reparasjonsbered- 
skapen bli satt på store prøver. I det etterfølgende blir det foretatt en punktvis 
oppsummering av situasjonene på Nordvestlandet som har direkte relevans til 
reparasjonsberedskapen: 

Det var ikke mangel på personell til linjereparasjon. I tillegg til eget 
personell ble det leid inn personell fra linjeentreprenører. Andre 
selskaper tilbød bistand, men ble i liten grad benyttet. 

Mannskaper fra Heimevernet og Sivilforsvaret ble satt inn bl.a til 
linjebefaringer. Det var ikke på forhånd etablert samarbeidsrutiner 
mellom selskapene og disse etatene. 

Samarbeidsrutinene mellom selskapene og de lokale redningssentraler 
var generelt for dårlige. 

Værforholdene var så dårlige de tre første døgnene at det var meget 
risikofylt å drive utendørs arbeid. Av samme grunn ble også helikop- 
ter benyttet i liten utstrekning de første dagene. 

For å kunne dekke viktige samfunnsmessige forsyningsobjekter oppsto 
det et stort behov for reserveaggregater, særlig i Kristiansund og 
distriktet omkring. I løpet av 3 døgn hadde Nordmøre Energiverk 
tilgjengelig omlag 10 MW fra reserveaggregater. Disse ble utlånt fra 
andre kraftselskaper og etater, samt at et større aggregat på en 
fabrikktråler ble nyttet. 

I enkelte områder brøt selskapenes driftssamband og operative 
samband sammen, samtidig med at det offentlige telenettet sviktet. 
Dette gjorde det svært problematisk å koordinere reparasjonsarbeidet. 
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Svake rutiner for rapportering til sentrale myndigheter. 

6.2. GENERELLE VURDERINGER 

Erfaringene etter hendelsene på Nordvestlandet tyder ikke på at tilgangen på 
reservemateriell var den kritiske faktoren under gjenoppbyggingen. Problemet 
synes å ha vært størst på det organisatoriske plan. Uten å knytte det direkte 
til hendelsene på Nordvestlandet, vil utvalget her peke på to forhold som bør 
forbedres: 

Selskapenes beredskapsplaner er i mange tilfeller fremdeles for ensidig 
rettet mot krigsberedskap, og er derfor lite egnet til å møte situasjoner 
som på Nordvestlandet. Utvalget er imidlertid i tvil om veien å gå er 
å lage integrerte planer som skal dekke både freds- og krigsberedskap. 
Typisk for f redshendelsene er gjerne at de oppstår raskt, og at det 
kreves øyeblikkelig handling. I en krigssituasjon skjer det oftest en 
eskalerende utvikling over et kortere eller lengre tidsrom. Dette gjør 
at tidshorisonten er forskjellig i de to tilfellene. Utvalget mener at 
planverket bør sees i sammenheng, men når det gjelder beskrivelsen 
av handlingsmønsteret bør det skilles klart mellom fred og krig. 

Energiforsyningens samfunnsmessige betydning er svært stor. I 
krisesituasjoner er det derfor av største betydning at selskapenes 
disposisjoner koordineres med den øvrige infrastruktur. Samarbeidet 
mellom selskapene og de lokale redningssentraler bør formaliseres 
gjennom avtaler og nedfelles i det operative planverk hos begge parter. 

I dette arbeidet vil NVE kunne spille en sentral rolle som veileder og pådriver 
overfor selskapene. 

Vindstyrkene som ble observert på Nordvestlandet i nyttårshelgen 1991/92 var 
som nevnt ekstreme, med statistisk sett meget lange returperioder. Utvalget 
vil advare mot at det på den bakgrunn trekkes for bastante konklusjoner med 
hensyn til kriterier for dimensjonering av linjer, anskaffelse av reserve- 
materiell mv. 
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6.3. GJENSIDIG STØTTE - UTRYKNINGSLAG FRA SELSKAPENE 

Uværet på Nordvestlandet påførte linjenettet massive ødeleggelser. Takket 
være at linjeentreprenør var tilgjengelig i området, kunne reparasjonstiden for 
enkelte linjer reduseres. Slike ekstra ressurser kan ikke påregnes i liknende 
situasjoner. 

Utvalget mener det bør vurderes om det er hensiktsmessig å opprette 
reparasjonslag ved en del selskaper. Dette bør fortrinnsvis være selskaper av 
en viss størrelse som eier og vedlikeholder deler av hovedfordelingsnettet. 
Lagene tenkes organisert som selvstendige innsatsenheter som kan tilbys andre 
selskaper ved større nettsammenbrudd. For at dette skal bli effektivt må 
lagene være satt opp med personell som har evne og kompetanse til å arbeide 
selvstendig i ukjente områder. Lagene må i tillegg være utstyrt med viktig 
primærutstyr som er nødvendig for å drive linjereparasjon. Denne ordningen 
vil kreve at det finnes et stabselementet som kan styre bruken av styrken i det 
selskap som mottar støtte. Etablering av et stabselement bør være nedfelt i 
selskapenes beredskapsplaner, og alltid tre i funksjon ved kriser og ulykker. 

Det finnes neppe lovhjemmel for å pålegge selskapene å opprette slike 
grupper. Ordningen vil derfor måtte baseres på frivillighet. Etablering av 
slike grupper forutsettes å medføre beskjedne kostnader for de enkelte 
selskaper, og vil utvilsomt være med på å øke den gjensidige reparasjons- 
kapasitet. 

Som redegjort for i pkt. 5. 2 foreslås det at slike lag bør opprettes i Statnett, 
primært for innsats i hovednettet. 

6.4. ANNEN STØTTE 

De enkelte selskaper bør etablere kontakt med Heimevernet og Sivilforsvaret 
på lokalt plan. I krisesituasjoner vil disse mannskapene vil være tilgjengelig 
på kort varsel og kan være egnet til å foreta f.eks. linjebefaringer, rydde 
oppdrag, samt andre oppgaver som ikke krever autorisert personell. 

Erfaring har også vist at lokale entreprenører, skogsarbeidere, gårdbrukere, 
og andre organisasjoner i spesielle situasjoner kan yte verdifull bistand. Dette 
må i tilfelle vurderes og kartlegges av de enkelte selskaper lokalt. 
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7. STATLIGE VIRKEMIDLER 

7.1. NVFs PÅLEGGSMYNDIGHET - INTERNKONTROLL 

Som forvaltningsmyndighet er det NVEs oppgave å foreta en løpende og 
overordnet vurdering av reservedelssituasjonen på landsbasis. Energilovens 
forskrifter (Kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990) §6-3 - 
reservemateriell, reparasjonsutstyr - fastsetter NVEs myndighet til å gi pålegg 
om anskaffelse og lagring av reservedeler. 

Det vil være en uoverkommelig oppgave å føre kontroll med reservedelssitua- 
sjonen i alle selskaper og for alle nettnivåer. Som skissert i kap. 4 er det kun 
aktuelt å etablere sentrale oversikter over et utvalg av vitale komponenter. I 
de tilfeller NVE påviser konkrete mangler ved reparasjonsberedskapen og 
ønsker å gjøre påleggsmyndigheten gjeldende, bør NVE gå i dialog med 
vedkommende selskap( er) med sikte på å oppnå forståelse for at et behov 
faktisk foreligger. Hvis et slikt initiativ fra NVEs side er velbegrunnet, vil 
det i alle tilfelle være i vedkommende selskapers interesse at forholdet utredes 
nærmere. NVE vil i slike saker i tillegg kunne spille på den kompetanse som 
finnes på de regionale ledd i KBO, dvs. Kraftforsyningens regionsjefer og 
Kraftforsyningens fylkesrepresentanter. 

NVE bør arbeide aktivt for at selskapene løpende vurderer sin egen repara- 
sjonsberedskap både når det gjelder personell og materiell. Utvalget foreslår 
at dette gjøres ved at det etableres et system for internkontroll i selskapene. 
Internkontrollen bør omfatte en løpende vurdering av de ressurser som er 
tilgjengelig i selskapet, og om disse står i et rimelig forhold til selskapets 
forpliktelser og de hendelser en søker å motvirke konsekvensene av. Et annet 
viktig element vil være rådgivning overfor sluttbrukerne med hensyn til 
leveringssikkerhet og alternativ energiforsyning. 

Hvis NVE ønsker å gå videre med en slik ordning vil det være nødvendig å 
etablere et kontrollsystem som er utformet slik at det passer for alle selskaper. 
Ordningen må baseres på at selskapene selv gjennom visse kontrollpunkter 
dokumenterer at nødvendig kapasitet er tilgjengelig på området. Det må 
etableres rutiner for tilbakemelding til NVE, samt at NVE gis mulighet til å 
foreta kontroll ved utvalgte selskaper. Innføring av en slik ordning vil kreve 
at det utarbeides egne retningslinjer som beskriver de prosedyrer som er 
nødvendig å etablere. På sikt kan det antagelig være aktuelt å vurdere om 
forskrift for internkontroll (Kgl. res. av 22. mars 1991) kan utvides til også 
å omfatte dette fagfeltet. 
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7.2. TILSKUDDSORDNINGEN 

Utvalget ser det som viktig at det opprettholdes en ordning for statstilskudd 
til anskaffelse av reservemateriell. En antar at denne type ordning vil være 
et incitament for selskapene til å ha en betryggende beholdning av reserve- 
deler, både alene og i samarbeid med andre selskaper. Anskaffelse av nytt 
reservemateriell kan med fordel baseres på planer der en prioriterer ulike 
materiellkategorier fra år til år. En viktig forutsetning er at det stilles midler 
til disposisjon som er av en slik størrelse at det har noen reell betydning for 
selskapene ved den kostnadsmessige vurderingen. 
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8. KONKLUSJON 

Som følge av den nettutbygging som har foregått gjennom de seneste år har 
den relative betydningen av de enkelte kraftverk blitt sterkt redusert i forhold 
til transformatorstasjonenes betydning som knutepunkter i nettet. En naturlig 
konsekvens av dette vil være at reparasjonsberedskapen i fremtiden i hovedsak 
rettes inn mot nettsiden, dvs. linjer, transformator- og koplingsstasjoner. 
Kraftproduksjon er i dag en konkurranseutsatt virksomhet, og reparasjons- 
beredskapen må derfor i første rekke vurderes ut fra en kost-nytte vurdering. 
Utvalget har foretatt en analyse av reservedelssituasjonen med hovedvekt på 
hovednettet og hovedfordelingsnettet. Situasjonen ser i hovedsak ut til å være 
tilfredsstillende når en betrakter materiell beholdningen separat. Det er 
imidlertid grunn til å fremheve problematikken omkring SF6-anlegg spesielt. 
Slike anlegg er meget spesialiserte og setter følgelig særlige krav til reserve- 
delsholdet. For å sikre en best mulig tilgang på reservedeler foreslår utvalget 
at det tas initiativ overfor leverandørene med sikte på å opprette brukergrupper 
for SF6-utstyr. Leverandørene viktigste rolle i dette blir å ha tilgjengelig 
oppdaterte oversikter over reservekomponenter nasjonalt og internasjonalt. 

Basert på generelle inntrykk fra bransjen synes det som om de største 
manglene når det gjelder reparasjonsberedskap er å finne på det organisatoris- 
ke planet. I denne sammenheng nevnes særskilt beredskapsplaner som for 
ensidig er rettet inn mot krigsberedskap, samt for dårlige rutiner for samarbeid 
med lokale redningssentraler i krisesituasjoner. Sett på bakgrunn av 
energiforsyningens store samfunnsmessige betydning er det av stor betydning 
at forholdet til det lokale ledelsesapparat formaliseres. I krisesituasjoner vil 
det være av stor betydning å frigjøre seg fra tradisjonell tenkning som under 
ordinære driftsforhold. Utvalget mener at evne til improvisasjon og å ta i 
bruk utradisjonelle løsninger vil kunne avhjelpe mange problemer i slike 
situasjoner. Det vil derfor være av stor betydning å ha forberedt en 
handlekraftig og riktig sammensatt krisestab ved de enkelte selskaper. 

Statnett som nasjonalt monopol og eier av en betydelig del av det norske 
hovednettet vil i fremtiden få klart forvaltningspregede oppgaver. Det er 
derfor naturlig at dette selskapet tillegges et særlig ansvar for reparasjons- 
beredskapen i hovednettet, og gjeme også yte bistand til andre netteiere. 

Det vil ikke være realistisk for de sentrale myndigheter å føre detaljert 
kontroll med reparasjonsberedskapen på de lavere nettnivåer. Utvalget 
foreslår derfor at det innføres et system for internkontroll. Ordningen må i 
tilfelle baseres på at selskapene selv gjennom visse kontrollpunkter dokumen- 
terer at et sett av krav er oppfylt. Det må videre etableres rutiner for 
tilbakemelding til offentlige myndigheter. 

Utvalget vil avslutningsvis fremheve energiforsyningens eget ansvar for å 
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drive informasjon og rådgivning overfor sine kunder når det gjelder leverings- 
sikkerhet. På denne måten vil sluttbrukerne lettere kunne vurdere behovet for 
reserver hvis den ordinære forsyning skulle svikte. 
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RESERVEMATERIELL FOR KRAFTFORSYNINGEN 

0 

VILKAR FOR TILDELING A V MIDLER 
REGLER FOR FORVALTNING AV MATERIELLET 

Fastsatt av Olje- og energidepartementet ved brev av 28. januar 1992. 

Erstatter tidligere vilkår og regler sist av 20. april 1989. 

GENERELT 

1. Tilskudd til anskaffelse av reservemateriell er basert på årlige bevilgninger over 
statsbudsjettet, med sikte på å opprettholde en tilfredsstillende reparasjonsberedskap 
i kraftforsyningen. Forslag til bevilgninger baseres på Koordineringsrådet for sivilt 
beredskaps prioriteringer. Det er forutsatt at inntil halvparten av kostnadene dekkes 
over statsbudsjettet (kapittel 1898 kraftforsyningsberedskap) og at kraftselskapene 
selv investerer minst et tilsvarende beløp som det tilskuddet fra staten utgjør. 

2. Planen som bevilgningene er basert på, forutsetter at midlene brukes til anskaffelse 
av vitalt materiell med lang leveringstid og som det kan være urimelig at de enkelte 
kraftselskaper på egen hånd skal finansiere. Det har også vært forutsetningen at 
materiellet fordeles geografisk til områder hvor behovet er størst. 

3. Materiellet som anskaffes blir de selskapers eiendom som deltar i finansieringen. 
Normalt vil ansvaret for anskaffelsen og administrasjonen av materiellet bli tillagt 
et sentralt selskap i det aktuelle område. Vedkommende selskap blir tildelt statens 
andel av kostnadene på vilkår som er nærmere angitt nedenfor. I tilfelle hvor det 
er mer praktisk at anskaffelsen tas hånd om på sentralt hold vil Norges vassdrags- 
og energiverk forestå denne på vegne av angjeldende kraftselskaper. Som regel vil 
administrasjonen og tilsynet med det også da bli lagt til et utpekt selskap, og de 
samme vilkår og regler blir gjort gjeldende. 
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VILKAR FOR TILDELING AV MIDLER 

4. Angjeldende selskaper tildeles halvparten av det beløp som forutsettes brukt til 
anskaffelse av nærmere angitt reservemateriell på følgende måte: 

a) Vedkommende selskap påtar seg å skaffe tilveie et tilsvarende beløp over egne 
budsjetter, eller eventuelt i samarbeid med andre selskaper. 

b) Eventuelle overskridelser i forhold til godkjent finansieringsplan må dekkes 
av det selskap ( de selskaper) som står som eier (eiere) såfremt ytterligere 
midler ikke blir bevilget av NVE. 

c) Det materiell som anskaffes må i en krisesituasjon kunne brukes der hvor det 
ut fra en totalforsvarsmessig vurdering gjør best nytte for seg. 

d) Materiellet må beholdes som en mobil reserve og ikke tas i varig bruk uten 
godkjennelse fra NVE. Dersom materiellet tas i varig bruk på et bestemt sted 
skal det straks gjenskaffes tilsvarende. 

e) De selskaper som deltar i finansieringen (jfr, pkt. 4a) står som eiere av 
materiellet. Materiellet skal til enhver tid være fullverdiforsikret. Tildeling 
av midler fra staten gir således ikke anledning til noe krav mot staten på et 
senere tidspunkt i forbindelse med bruk av materiellet. På den annen side vil 
heller ikke krav om innbetaling bli framsatt i forbindelse med materiellets 
skrotverdi eller eventuelt salg. Eventuell kassasjon og salg av materiellet må 
godkjennes av NVE. 

f) Materiellet som anskaffes skal ha størst mulig bruksområde og gi mulighet for 
smidig anvendelse. Eksempelvis bør transformatorer være standardiserte typer 
med lastkobler og omkoblbare til flest mulige omsetningsforhold tilpasset 
spenningsforholdene i de områder hvor de vil bli plassert. De må kunne 
transporteres med utstyr som finnes i vedkommende område og således ikke 
være for store (størrelsesorden 15 - 25 MV A hvis ikke spesielle forhold tilsier 
annet). 

g) Vedkommende selskaper utarbeider nødvendige spesifikasjoner, forestår 
bestillingen, fører nødvendig kontroll med fabrikasjon, administrasjon og 
lagringen av materiellet, såfremt dette ikke tas hånd om av NVE på sentralt 
hold. 

h) Ved bestilling og innkjøp av materiellet legges statens regelverk for anskaffel- 
ser til grunn. 
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i) Spesifikasjoner, bestillingskontrakter og finansieringsplan skal på forhånd være 
godkjent av NVE. 

j) Før sluttutbetaling foretas, må det innsendes sluttregnskap som kan sammen- 
holdes med det kostnadsoverslag som ligger til grunn for finansieringsplanen. 
Regnskapet skal være attestert av revisor. Det må være tilfredsstillende 
kontrollert at materiellet er levert og utført i samsvar med den forutsatte 
planen. 

k) Utbetalingen 

Statens andel av kostnadene kan bare påregnes i samme forhold som det til en 
hver tid er brukt av de midler kraftselskapene skal skaffe tilveie. 

1) Norges vassdrags- og energiverk, Olje- og energidepartementet og Riksrevisjo- 
nen har adgang til å iverksette kontroll med at statens tilskott nyttes etter 
forutsetningene, jfr. Stortingets bevilgningsreglement § 17 Forbehold om 
kontroll. 

FORVALTNING AV MATERIELLET 

5. Materiellet forutsettes forvaltet/ administrert etter følgende regler: 

a) Plassering 

Materiellet skal såvidt mulig plasseres kommunikasjonsmessig sentralt 
i det område hvor det forutsettes brukt. 

Ved valg av lagrings-/plasseringssted legges stor vekt på sikkerhet. 
Om mulig bør lagringen skje i fjellanlegg. 

Lagrings-/plasseringssted skal godkjennes av NVE. 

b) Myndighet til å disponere materiellet i tilfelle beredskap/krig 

Myndigheten til å godkjenne at materiellet tas i bruk, herunder prioriteringen 
mellom flere interessenter tillegges Kraftforsyningens regionsjefer. 
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c) Bruk av materiellet i fred 

Det forhold at materiellet skal beholdes som en mobil reserve (jfr. pkt. 4d), 
forhindrer ikke at materiellet kan benyttes i fred. 

Materiell kan tas i midlertidig bruk under forutsetning av at underret- 
ning straks sendes NVE, med kopi til kraftforsyningens regionsjef. 
Det skal opplyses om årsaken til at materiellet er tatt i bruk, hvor 
materiellet er tatt i bruk, samt hvor lenge materiellet er planlagt 
benyttet. Materiellet må kunne tas ut av bruk på kort varsel. 

Materiellet kan tas i varig bruk hvis dette på forhånd er godkjent av 
NVE. Normalt vil det da bli stilt krav om at tilsvarende materiell 
straks gjenskaffes. Hvis bestemmelsene under pkt. 5a tilgodesees kan 
det i spesielle tilfeller godkjennes at materiellet tas i varig bruk uten 
at tilsvarende materiell gjenskaffes. Materiellet må uansett kunne tas 
ut av bruk på kort varsel. 

Materiell som ikke raskt kan tas ut av bruk, f.eks. sjøkabler, master, 
transformatorolje mv. må straks gjenskaffes. 

d) Vedlikehold og revisjon 

Materiellet skal alltid være i driftsklar stand. 

Etter bruk skal det om nødvendig straks overhales. 

Eventuell overhaling bekostes normalt av vedkommende bruker. 

Transformatorolje skal kontrolleres etter spesielle retningslinjer og 
rulleres etter behov. 

e) Kartlegging av transportmuligheter 

Vedkommende selskap som forvalter/administrerer materiellet kartlegger 
transportmulighetene, herunder: 

Setter opp liste over firmaer og/eller offentlige organer som har 
transportutstyr som kan brukes, herunder transporttanker for transfor- 
matorolje. 

NVE!Tilsyns- og beredskapsavdelingen 1992 
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Orienterer vedkommende firmaer/organer om aktuelle transport- 
oppgaver (gjelder særlig transformatorer). 

Vurderer fremføringsruter til aktuelle steder for bruk av materiellet 
(gjelder særlig transformatorer). 

Registrerer flaskehalser ved framføringen (kaier, bruer ol.) 

f) Dekning av utgifter 

Utgifter ved lagring, forsikring, vedlikehold og bruk av materiellet dekkes av 
de selskaper som forutsettes å nyte godt av det etter en fordelingsnøkkel som 
selskapene blir enige om. 

Dersom andre kraftselskaper enn de som har deltatt i finansieringen har behov 
for materiellet, kan eier (eiere) forlange en godtgjørelse som står i forhold til 
eiernes investerte kapital. 

Alle omkostninger i forbindelse med transport og bruk i ovennevnte tilfelle må 
dekkes av de selskaper som nytter materiellet. 

g) Regnskap - kontroll 

De selskaper som har ansvaret for administrasjon og forvaltning av materiellet 
må føre nødvendig materiellregnskap som til enhver tid gir oversikt over 
lagringssted, uttak/lån, tilbakelevering, gjenskaffelse, materiellets kvalitative 
og kvantitative tilstand mv. NVE tilstilles årlig rapport pr. 1. januar om 
disponeringen av materiellet og dets tilstand. Eventuelle uregelmessigheter 
rapporteres til NVE straks de oppstår. NVE vil kontrollere lagrene ved 
stikkprøver. 
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TRANSFORMATORER 

Selskap Ytelse Omsetning 

Oslo Energi 130 MVA 300/66/47-33 kV 

Akershus Energiverk 24 MVA 66/23-18 kV 

Oppland Energiverk 20 MVA 132/22 kV 

Buskerud Energi AS 20 MVA 125/23-11.5 kV 

Vestfold Kraftselskap 25 MVA 125/23-10. 5 kV 

Kristiansand Energiverk 25 MVA 125/23-10. 5 kV 

Sunnhordland Kraftlag 20 MVA 66/22 kV 

Bergenshalvøens 25 MVA 128/22-11 kV 
Kommunale Kraftselskap 

Sogn og Fj. Energiverk 30 MVA 132/66 kV 

Sognekraft 20 MVA 66/22-11 kV 

Sør-Tr .lag Kraftselskap 20 MVA 132/66/23 kV 

Trondheim Elverk 20 MVA 66/12-6 kV 

Helgeland Kraftlag 20 MVA 136/63/22 kV 

Salten Kraftsamband 20 MVA 132/22 kV 

Sør-Troms Elforsyning 20 MVA 132-66/23-17 kV 

Troms Kraftforsyning 25 MVA 132/23 kV 

Finnmark Kraftforsyning 16 MVA 66/22 kV 

Transformatorene har regulering, jfr. vedlegg 3. 
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TRANSFORMATORER <anskaffet med annen statstøtte) 

Selskap Ytelse Omsetning 

Hedmark Energi AS 

Tussa Kraft 

Varanger Kraftlag 

18 MVA 

16 MVA 

12 MVA 

66/22-11 kV 

66/22-11 kV 

66/22 kV 

Det foreligger særskilte avtaler om anskaffelse og bruk av ovennevnte 
reservetransformatorer. 

Henvendelse om eventuelt utlån må skje direkte til vedkommende eiersel- 
skap. Utlånsbetingelser må fastsettes gjennom direkte forhandlinger med 
eierne. 
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TRANSFORMATOROLJE 

Selskap Volum Leverandør 

Oslo Energi 100 m3 Nynås 

Vinstra Kraftselskap 50 m3 Nynås 

Aust-Agder Kraftverk 100 m3 Fina 

Sunnhordland Kraftlag 100 m3 Fina 

Tafjord Kraftselskap 100 m3 Fina 

Sør-Tr.lag Kraftselskap 100 m3 Fina 

Sør-Troms Elforsyning 92.7 m3 Statoil 

Troms Kraftforsyning Oljefilter 
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SJØKABEL 12 - 24 kV 

Selskap Lengde Spenning Type 

Nordhordland Kraftlag 400 m 12 kV NKRA 3x25 
500 m 12 kV OKRA 3x50 
300 m 12 kV NKRA 3x95 
400 m 24 kV NKRA 3x25 
400 m 24 kV NKRA 3x50 

Tafjord Kraftselskap 400 m 12 kV NKRA 3x25 
400 m 24 kV NKRA 3x25 
400 m 24 kV NKRA 3x50 
400 m 24 kV NKRA 3x95 

Helgeland Kraftlag A/L 500 m 12 kV NKRA 3x25 
400 m 24 kV NKRA 3x25 
307 m 24 kV NKRA 3x35 
402 m 24 kV NKRA 3x50 

Troms Kraftforsyning 500 m 12 kV NKRA 3x25 
500 m 24 kV NKRA 3x25 
500 m 24 kV NKRA 3x50 
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SPESIALLINER 

Selskap Lengde Tv .snitt Bruddlast 

Statnett 
Region Midt-Norge 

4800 m 
5015 m 

120/91 750 kN 
120/91 750 kN 
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MAST EMA TERI ELL 

Selskap Antall/type 

, 
STATNETT 20 stk stålmaster I 

 Region Sør-Norge 2 stk 300 kV planmast 30 m 
2 stk 300 kV planmast 31 m 
1 stk 420 kV planmast 30 m 
1 stk 420 kV planmast 31 m 
2 stk 420 kV planmast 30 m 
2 stk 420 kV planmast 31 m 

1 stk 300 kV planmast 30 m 
1 stk 300 kV planmast 31 m 
1 stk 420 kV planmast 30 m 
1 stk 420 kV planmast 31 m 

Region Midt-Norge 1 stk 300 kV planmast 30 m 
1 stk 300 kV planmast 31 m 

1 stk 300 kV planmast 30 m 
1 stk 300 kV planmast 31 m 

Region Nord-Norge 1 stk 420 kV planmast 30 m 
1 stk 420 kV planmast 31 m 

STATNETT 20 stk aluminiumsmaster 

Region Sør-Norge 1 stk 300/420 kV 
1 stk 132 kV 

1 stk 300/420 kV 
1 stk 132 kV 

2 stk 300/420 kV 

1 stk 300/420 kV 

Region Midt-Norge 2 stk 300/420 kV 
2 stk 132 kV 

1 stk 300/420 kV 
2 stk 132 kV 

Region Nord-Norge 2 stk 300/420 kV 
2 stk 132 kV 

2 stk 132 kV 

NVE{Tilsyns- og beredskapsavdelingen 1992  
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MASTEMATERIELL 

Selskap Antall/type 

, Øvrige selskaper 20 stk aluminiumsmaster 

• 'Oslo Energi 3 stk 300/420 kV 
2 stk traverser 1 32 kV 

3 stk 300/420 kV 

4 stk 300/420 kV 

Røldal-Suldal Kraft A/S 2 stk 300/420 kV 

Lyse Kraft 2 stk 300/420 kV 
2 stk traverser 132 kV 

Sunnhordland Kraftlag 2 stk 300/420 kV 

Bergenshalvøens Komm. 2 stk 300/420 kV 
Kraftselskap 2 stk traverser 132 kV 

Tussa Kraft 2 stk 132 kV 
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SAMBANDSUTSTYR 

ST A TN ETT Diverse sambandsutstyr 

Region Sør-Norge Radiolinjeutstyr, 3 kanaler, 3 stk 
Mast for antenne, 13 elementer 
Brakke m/transporthenger 
Aggregat 3 kW 220 V enfase 
Høyfrekvenstelefon 
Felttelefon OPER, 20 sett 

Kabelmateriell: EDBP 4x700 m 
FEQA 8x700 m 
MYWE 4x700 m 
MXWP 1x1500 m 

Koplingskondensator CPSE 420 V, 2 stk 
Driftsautomatsentral Aknr 51 2 

Sentralbord 12 linjer 
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RESERVEAGGREGATER 

Selskap Ytelse Type 

Ski komm. elektrisitetsverk 

Hedmark Energi AS 

Sandøy Elverk 

400 kVA 

230 kVA 

150 kVA 

diesel 

diesel 

diesel 

l 
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RESERVEMATERIELL I KRAFTFORSYNINGEN 
OVERSIKT OVER STATSTILSKUDD 

Materiell anskaffet på spesielle vilkår 

Transformatorer 
Transformatorolje 
Sjøkabel 12 - 24 kV 
Spesialliner 
Mastemateriell 
Sambandsutstyr 
Reserveaggregater 

Sum statstilskudd 

kr 20 464 400 
2 782 400 

678 200 
408 800 

4 628 602 
808 400 
376 987 

30 147 789 

Materiell anskaffet med annen statsstøtte 

Sum statstilskudd 3 transformatorer kr 625 000 
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TRANSFORMATORER - Region 1 

Akershus Energiverk 24 66/23-18 

Aust-Agder Kraftverk 7 .6 60 ± 6x1 .67%/23.6 

Buskerud Energi AS 20 1 2 5 ±  12x1.6%/23 - 11.5 

Hafslund Energi 15 4 8 ± 7 x 2 % / 1 0 . 6  - 18.9 - 21.2 

Hydro Energi Telemark 40 129.2 - 144/10 

Kragerø Elverk 5 6 ± 7x1 %/5/6 

Kristiansand Energiverk 25 1 2 6 ±  10x1 .98%/23 
62.6 ± 5x3.96%/11.6 

Oppland Energiverk 20 132 ± 8x1 .67%/23 

Oslo Energi 150 291  ± 1 0x1  .4%/47/30/64 

Skiensfjordens kommunale kraftselskap 6 63.5/11 

Telekraft 16 56 ± 5x1.  1 %/20.5 

Vest-Agder Energiverk 24 
19 
25 
10 
8 
6 
6 

100 - 96 - 90/60 
65/8 
110/60 
65 ± 6x1 .67%/22 
68/6.2 
65 ± 6x1 .67%/22 
68 ± 6x1 .67%/22 

Vestfold Kraftselskap 25 
15 
10 
8 

1 2 5 ± 1 0 x 1 . 6 % / 2 3 -  11.5 
52/10.7 
65/11 - 6.3 
66/11 - 3.6 

TRANSFORMATORER - Region 2 

i x ivli:: :jgiffilimt!llivl.i.w.J 
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 25 128 ± 8x1 .67%/22/11 

A/S Sognekraft 20 66 ± 6x1 .67%/22 - 11 

Sogn og Fjordane Energiverk 30 132 ± 8x1 .67%/66 
30 132/66 

Statkraft Region Vest-Norge 20 303/23.6 
11 23.6/23.6 ± 6x1  .91 % reg.aggregat 

LJL Sunnhordland Kraftlag 20 60 ± 8x1 .66%/22.6 

REPARASJONSBEREDSKAPSUTVALGET 



TRANSFORMATORER - Region 3 

Helgeland Kraftlag A/L 20 1 4 0 ±  8x1 .67%/66/22 

Istad Kraftselskap 12 
6 

66/22/6.6 
64/22 

Nordmøre Energiverk 6 66/22 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 16 
16 
6 

6 3 ± 7 x 2 % / 2 2  
6 3 ± 7 x 2 % / 2 2  
6 3 ± 6 x 2 % / 2 2  

Sør-Trøndelag Kraftselskap 20 132 ± 1 0x1  .67%/66/23 

Trondheim Elektrisitetsverk 20 63 ± 6x1 .6/11.8/6.8 

Tussa Kraft 16 66/22 - 11 

TRANSFORMATORER - Region 4 

Finnmark Kraftforsyning 

A/S Salten Kraftsamband 

Statnett Region Nord-Norge 

Sør-Troms Elforsyning 

Troms Kraftforsyning 

Varanger Kraftlag 

16 66±8x1 .67%/22  

20 1 3 4 ±  6x1  .6%/22 

60 138 ± 10x1 .86%/66.6 
16 69/19.6 
16 66/7 
16 132/66 

20 132 - 66/23/17 

26 132 ± 1 0x1  .67%/23 

12 66/22 
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TRANSFORMA TOROLJE - Region 1 

Aust-Agder Kraftverk Fina 100 

Oslo Energi Nyniis 100 

Skiensfjordens kommunale kraftselskap A Johnsen & Co A/S Oslo 

Statnett Region Sør-Norge Nyniis 20 

Vinstra Kraftselskap Nyniis 50 

1/S Øvre Otra Esso 3 
Nynås 

TRANSFORMA TOROLJE - Region 2 

Bergen Lysverker 3 

Hydro Energi Sogn Shell 
Shell 

20 
10 

UL Sunnhordland Kraftlag Fina 100 

TRANSFORMA TOROLJE - Region 3 

A/S Møre og Romsdal Energiverk Møre Trafo A/S 60 

Sør-Trøndelag Kraftselskap Fina 100 

Tafjord Kraftselskap Norske Shell 1.5 
Fina 100 

Trondheim Elektrisitetsverk Esso 2 
Shell 6 

TRANSFORMA TOROLJE - Region 4 

Statnett Region Nord-Norge Esso 0.4 
0.6 

Sør-Troms Elforsyning Statoil 100 

Troms Kraftforsyning Oljefilter 
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SJØKABEL - Region 1 

Skiensfjordens kommunale kraftselskap 500 132 AXTV 1X1000 Al 

Statnett Region Sør-Norge 144 
166 
135 
130 
600 
719 
3140 
9800 

132 
132 
132 
300 
420 
420 
420 
250 DC 

OKRA 1x240 
OKRA 1x300 
OKRA 1x240 
OKFFA 1x400 
OKRA 1x1300 
OKZA 1x1300 
OKFFA 1x800 
HOVA-l 1 x800 

Vest-Agder Energiverk 177 
409 

24 
24 

TCTV 3x25 Cu 
TXRA 3x95 Al 

Vestfold Kraftselskap 16 
10 

145 
145 

TKZA 1x1200 Al 
TSLE 1x1200 Al 

SJØKABEL - Region 2 
..... •,•:.·.·-·-·-·-•-·.•-·········· ·······-·-·-·····.·-·-·· 

: mliii.iJ ilt 
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 

Nordhordland Kraftlag 

L/L Sunnhordland Kraftlag 

8 X 60-100 132 
1 x ca 100 132 
1 x ca 100 132 

400 12 
606 12 
306 12 
340 24 
600 24 

300 66 
300 66 
198 300 
390 300 
260 300 

OKRA 1x1000 Al 
OKRA 1 x600 Al 
TKZA 1x400 e 

NKRA 3x26 
OKRA 3x60 
NKRA 3x95 
NKRA 3x25 
NKRA 3x50 

OKRA 3x96 Cu 
TKVA 3x120 Cu 
OKFFA 3x630 Cu 
OKFFA 3x630 Cu 
OKZZA 3x800 Cu 

REPARASJONSBEREDSKAPSUTVALGET 



SJØKABEL - Region 3 

Helgeland Kraftlag A/L 

Istad Kraftselskap 

Nordmøre Energiverk AS 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 

A/S Rødøy-Lurøy Kraftverk 

Tafjord Kraftselskap 

Tussa Kraft 

400 24 NKRA 3x25 Cu 
307 24 NKRA 3x35 Cu 
402  24 NKRA 3x50 Cu 
500 12 NKRA 3x25 Cu 

100 22 HKRA 240 Al 
150 22 TXRA 150 Cu 
120 22 TXRE 150 Cu 

134 11 OKRA 3x50 Cu 
40 24 HKRA 3x50 Cu 
3x50 66 TKXE 1 x240 Al 

175 24 TXRA 3x26 Cu 
300 24 NKRA 3x25 Cu 
130 12 TSRE 3x25 Cu 
155 24 TXRA 3x25 Cu 
270 24 TXUA 3x95 Cu 

310 24 TXRA 3x50 Cu 
265  24 TXRA 3x50 Cu 
220 24 TXRA 3x35 Cu 
247 24 TXRA 3x25 Cu 

400 12 NKRA 3x25 Cu 
400 24 NKRA 3x25 Cu 
400 24 NKRA 3x50 Cu 

400 24 NKRA 3x95 Cu 

490 145 OKRA 1 x400 Al 
4x150 66 OKRA 1X70 Cu 

1 stk endemuffe 
EHUF 150 kV 
2 stk skjøtemuffe 
SNH 132 kV 

SJØKABEL - Region 4 

Narvik Energiverk 2372 12 TXSP 1x50 Al 
102 12 TXSP 1 xl 50 Al 
66 12 TXSP 1 x250 Al 

130 12 TXSP 1x50 Al 
26 12 TXSP 1 x 1 50 Al 
338 12 TXSP 1 x240 Al 
307 24 TXSP 1x50 Al 
2109 24 TXSP 1x50 Al 
385 24 TXSP 1x50 Al 
299 24 TXSP 1 xl 60 Al 
310 36 TXSP 1 x240 Al 
70 36 AXKJ 1 x240 Al 

Troms Kraftforsyning 600 12 NKRA 3x25 Cu 
500 24 NKRA 3x25 Cu 
500 24 NKRA 3x50 Cu 
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SPES/ALL/NER - Region 1 
:;:::::::::;;:;:::;:;:;:;;:;:::::::::;;:;:::;:;:;:;; 

tB l l i  
Skiensfjordens kommunale kraftselskap ca 1500 

spesial 1 6/37 
380 

SPES/ALL/NER - Region 2 

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 

L/L Firdakraft 

Lyse Kraft 

Sogn og Fjordane Energiverk 

L/L Sunnhordland Kraftlag 

2320  Feral 158 sp 
1510 Feral 130 sp 
1500 Feral 240 - 30/19 
1300 Hubro 1022  
801  Hubro 1022  

4 1 0 0  Feral 240  26/7 

4700  AAI 474 LEG 
6700 Feral 4 8 1  - 54/19 

3850 SAHF spes 
160 37/17 

2500  SAHF 4 8 5  126/91 

: ,1;ij; :(Nt 
3550 
2370 
1730 
670 
670 

129  

89 

97.8  

SPES/ALL/NER - Region 3 
::::::;:::::::;:::::::;:;::::::;::::::;;;;:;:::, 

:111J11.: 
Møre og Romsdal Energiverk 2 4 6 7  FeAI 150 37/17 312 

Nordmøre Energiverk AS 3 X 1700 
2 X 3260 

Fe 242 mm2 
96 FeAI spesial 

392 
359 

Statnett Region Midt-Norge 4 8 0 0  
6015  
4 3 6 1  
4 1 7 9  
818  

120/91 
120/91 
SAHF 484 84/61  
SAHF 484 81/61  
90/61 

760 
750 
735  
735  
736  

SPES/ALL/NER - Region 4 
:;:::::::;:;;;;;:;:;:::;:;:;:::::;:;;:;:::;:::;:::;;;;:;;:;:;;;:;:::::::;;:;:;:::::;:;::::::;::::::::::::;::::::;:;::::: 

A/S Salten Kraftsamband 3000 
2060  

Feral 166  66/37 
AISR/AIS 155  
66/37 

) 1liijl@ (ii: i 
368.8 
368.8 

Troms Kraftforsyning 795  
700 
2600  

346.5  
125.3  
150 Fe 

177  
106.3 
270 
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MASTEMA TER/ELL - Region 1 

Oslo Energi 6 Gaffelmast, stål 300 
10 Aluminium 300 
2 Traverser, aluminium 132 

Statnett Region Sør-Norge 4 Bæremast, stål 300 
6 Bæremast, stål 420 

Bæremast, aluminium 132 
Bæremast, aluminium 300/400 
Bæremast, aluminium 132 
Bæremast, aluminium 300/420 

MASTEMA TER/ELL - Region 2 

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 2 Bardunerte portal- 300 
master i aluminium 

2 Travers, aluminium 132 

Lyse Kraft 2 Aluminium 300 
2 Travers, aluminium 132 

Hydro Energi Røldal-Suldal 2 Aluminium 300 

Sogn og Fjordane Energiverk 10 Gaffelmast, stål for 132 
FeAI 160 26/7 

Statnett Region Sør-Norge Portalmast, stål, 30 m 300 
Portalmast, stål, 31 m 300 
Portalmast, stål, 30 m 420 
Portalmast, stål, 31 m 420 

7 Portalmast, stål 300 
2 Aluminium 300/420 
1 Aluminium 300 

2 Aluminium 132/300 

UL Sunnhordland Kraftlag 2 Bæremast, aluminium 300 
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MASTEMA TER/ELL - Region 3 

Statnett Region Midt-Norge 2 Bæremast, stål 300 
Forankringsmast, stål 300 

2 Bæremast, stål 300 
Bæremast, stål 300 
Bæremast, stål 300 

6 Bæremast, stål 132 
2 Forankringsmast, stål 132 
2 Bæremast, stål 132 

Forankringsmast, stål 132 
Bæremast, stål 132 

2 Bæremast, aluminium 300 
2 Bæremast, aluminium 132 
2 Planmast, stål 300 
1 Aluminium 300/400 
2 Aluminium 132 

Tussa Kraft 2 Aluminium 145 

MASTEMA TER/ELL - Region 4. 

Statnett Region Nord-Norge 1 Bæremast, stål 220 
2 Beredskapsmast, stål 132 
2 Planmast, stål 420 
2 Aluminium 300/420 
2 Aluminium 132 
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SF6-MA TER/ELL - Region 1 

Oppland Energiverk 3 fase gjennomføring 145  BBC 
Div. mindre materiell 

Oslo Energi Servicevogn 

Skiensfjordens kommunale kraftselskap Gjennomføring SF8-luft 145 SE/B212/2 
Skott SF8-SF8, 2 stk 
Innmat effektbryter, 1 stk 
Innmat skillebryter, 1 stk 
Innmat jordskillebr., 1 stk 
Div. mindre deler 

I/S Øvre Otra Servicevogn m/lagringstank DILO 3-020 
Gjennomføring luft/SF• 2 stk 420 BBC 

SF6-MA TER/ELL - Region 2 
;::::::;::::;::::::;::::;::::::;::::;::::::;::::;::::::;::::;::::::;:::::;;;:;;:.::;;;:;;:.:;::::::;::::;;;;;:::;::::::;::::;::::::;::::;:;;;;;,;;::::::;::::;::::::;::::;::::::;::::;::::::;::::;;;;;i 

Sira-Kvina Kraftselskap Gjennomføring SF8-luft 
Gjennomføring SF8-luft 
Gjennomføring SF8-luft 

Statkraft Region Vest-Norge, Ulla-Førre Diverse 

Statnett Region Sør-Norge, Saurdal Diverse 

L/L Sunnhordland Kraftlag Gjennomføring 

300 BBC 
300 Micafil 
300 Heatley 

420 BBC 
300 ASEA 
300 EGA 

420 ASEA 

300 ASEA 

SF6-MA TER/ELL - Region 3 
:;::::::-:-:-::;:::::·:-:-:-:;::::::-:-:-::;:::::•:•:•:•:;::::::•:-:-::;:::::•:•:•:•:;::::::-:-:-::;:::::-:-:-:-:;::::::•:• ? : ; : : : : : : : ; : ; : : : : : : : ; : : ; : : : : : ; : ; : : : : : : ; : ; : : : : :  :;::::: ::;:;::_,.,,:r.=,_::;:;:: __ :-:;::::::-:t::;:;:::::;;-::;:::::•:-:•·::;:;::•: --:-:-:-_:;:::::_ =.::si 

i:\iiimlijlt.f I t, tffitffivf; l : r ,ø i i , r  
Statnett Region Midt-Norge Servicevogn for SF8-gass 

l .s Sundsfjord Kraftlag 4 stk effektbryter 145 S & S  

Tafjord Kraftselskap Effektbryterpol, 1 stk 146 Delle 
Skillebryterpol, 1 stk 145 Delle 
Jordbryterpol, 1 stk 146 Delle 
Overgangskonus, oljekabel 146 Delle 
Overgangskonus, PEX-kabel 145 Delle 

SF6-MA TER/ELL - Region 4 

Troms Kraftforsyning Diverse 132 National 
Elektro 

REPARASJONSBEREDSKAPSUTVALGET 

L 



SF6-GASS - Region 1 

Aust-Agder Kraftverk ikke oppgitt 

Buskerud Energi 2 X 40 

Skiensfjordens kommunale kraftselskap 2 X 40 

1/S Øvre Otra 4 x 4 0  

SF6-GASS - Region 2 

Bergen Lysverker 8 X 40 

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap ikke oppgitt 

Sira-Kvina Kraftselskap 10 X 40 

Sogn og Fjordane Energiverk 40 

Statkraft Region Vest-Norge 60 

L/L Sunnhordland Kraftlag 140 (4 flasker)· 

SF6-GASS - Region 3 

Istad Kraftselskap 25 

l .s Sundsfjord Kraftlag 40 

Tafjord Kraftselskap 80 

SF6-GASS - Region 4 

A/S Salten Kraftsamband 70 

Statnett Region Nord-Norge 40 + 20 

Troms Kraftforsyning 40 

REPARASJONSBEREDSKAPSUTVALGET 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

RESERVEAGGREGA TER - Region 1 

Aust-Agder Kraftverk 600 
160 
60 

diesel 
diesel 
diesel 

9000 
6000 
3000 

Hedmark Energi AS 

Oslo Energi 

Skiensfjordens kommunale kraftselskap 

Statkraft Region Øst-Norge 

Vestfold Kraftselskap 

Vest-Agder Energiverk 

230 diesel 
360 diesel 

60 diesel 
330 diesel 
400 diesel 

60 diesel 
280 diesel 

55 diesel 
130 diesel 

250 diesel 
140 diesel 
300 diesel 

300 diesel 
250 diesel 
300 diesel 

60 diesel 

160 diesel 
136 diesel 
260 diesel 
350 diesel 

2000 
7000 

2000 
4000 

1700 
6000 

RESERVEAGGREGA TER - Region 2 

Bergen Lysverker 

Karmsund Kraftlag 

Nordhordland Kraftlag 

Ytre Fjordane Kraftlag 

80 diesel 
260 diesel 
630 - 700 diesel - selvgående 

400 diesel 

1600 gassturbin 

146 diesel 
200 diesel 

360 diesel 

2600 
7300 
17000 

4600 

16000 

6700 

REPARASJONSBEREDSKAPSUTVALGET 



RESERVEAGGREGA TER - Region 3 

A/S Fauske Lysverk 100 diesel 

Helgeland Kraftlag A/L 

Istad Kraftselskap 

Nordmøre Energiverk AS 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 

A/S Rødøy-Lurøy Kraftverk 

Sandøy Elverk 

Statnett Region Midt-Norge 

Tussa Kraft 

Ørsta Elverk 

200 diesel 

660 diesel 
150 diesel 
55 diesel 

110 diesel 

55 diesel 
60 diesel 
60 diesel 
60 diesel 
150 diesel 

190 diesel 

520 diesel 
1600 gassturbin 

160 diesel 

137 diesel 

132 diesel 
56 diesel 

40 diesel 

160 diesel 

6000 

11000 
4000 
1700 

2400 

1600 
1600 
1600 
1600 
8000 

2000 
3000 
16000 

1700 

2600 

RESERVEAGGREGA TER - Region 4 

Andøy Kommunale Kraftverk 

:;f@ij :::: 
16000 

Finnmark Kraftforsyning 

Lofotkraft 

Nord-Troms Kraftlag 

Repvåg Kraftlag 

Statnett Region Nord-Norge 

Troms Kraftforsyning 

1600 gassturbin 

200 diesel 

300 diesel 
300 diesel 
1600 gassturbin 
1600 gassturbin 

ca 280 diesel 

300 diesel 

1600 gassturbin 

200 diesel 

2840 

4600 
4600 
16000 
16000 

3000 

6000 

16000 

ca 4000 

REPARASJONSBEREDSKAPSUTVALGET 


