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Forord (2021) 
Denne rapporten har vært publisert på NVEs internettside www.nve.no under 
kraftforsyningsberedskap. Den ble ikke utgitt i NVEs rapportserie da den var ferdig, men 
det er nå ønskelig å utgi den i rapportserien fordi innholdet fortsatt er relevant.  

Rapporten ble brukt i forbindelse med forskriftsendringen i 2011, og den er en del av 
grunnlaget for veiledningen til kapittel 4 om ressurser og reparasjonsberedskap i 
kraftberedskapsforskriften i dag. Vi har ikke endret ordbruken fra opprinnelig versjon 
(sentralnett og regionalnett). eBeredskap er i dag overtatt av REN Beredskap. 

Etter at prosjektet om reparasjonsberedskap ble avsluttet, er forskriften endret to ganger: 
forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen fra 2012 og 
forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen fra 2019. 

I 2011 var det forskriftsbestemmelsen fra 2003 som prosjektarbeidet tok utgangspunkt i, 
nemlig § 3-5. Gjenoppretting av funksjon.  
       Alle enheter i KBO skal på kort varsel kunne fremskaffe nødvendig antall egnede og 
kompetente personer til å gjenopprette nødvendige funksjoner ved de 
kraftforsyningsanlegg og den del av kraftsystemet enheten har ansvaret for.  
       Enheten skal ha den nødvendige oversikt over og tilgang til reservedeler, 
reparasjonsutstyr og øvrige ressurser som trengs for å gjennomføre dette på en sikker og 
effektiv måte. Reservemateriell og andre nødvendige ressurser for gjenoppretting av 
funksjon skal holdes i forsvarlig stand og klar til bruk.  
       Enheten skal kunne dokumentere de kraftforsyningsanlegg og den delen av 
kraftsystemet den har ansvaret for, herunder blant annet prioriterte kunder, utkoblbar 
last, koblingsbilder og flaskehalser. 

I 2021 er de tilsvarende bestemmelsene: 

§ 4-1. Reparasjonsberedskap
KBO-enheter skal planlegge for og etablere en organisasjon med nødvendig 

personell, kompetanse, utholdenhet og ressurser til å holde driften gående, gjenopprette 
funksjon og gjennomføre oppgaver som kreves under alle ekstraordinære situasjoner på 
en sikker og effektiv måte. 

Reparasjonsberedskapen skal dimensjoneres etter stedlige forhold og anleggenes 
tilstand og klasse. Så langt som det er samfunnsmessig rasjonelt, skal hensynet til liv og 
helse og annen samfunnskritisk virksomhet prioriteres ved gjenoppretting av funksjon. 

§ 4-2. Kompetanse og personell
KBO-enheter skal ha personell med nødvendig kompetanse som kreves for å kunne 

håndtere ekstraordinære situasjoner på en sikker og effektiv måte. 
KBO-enheter skal dekke dette personellbehovet og ha tilgang på personell for å 

forsterke kapasiteten og holde driften gående i ekstraordinære situasjoner. 
For å dekke kravet til kompetanse og personell skal det foreligge en plan som angir 

kompetansebehovet, og som omfatter eget og innleid personell. 

§ 4-3. Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon
KBO-enheter skal i ekstraordinære situasjoner drive de anlegg og den del av 

kraftforsyningen enheten har ansvaret for, herunder driftskontrollfunksjoner, og 
gjenopprette nødvendige funksjoner i og etter ekstraordinære situasjoner. 

https://www.ren.no/beredskap
https://www.ren.no/beredskap
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§ 4-4. Materiell og utstyr
KBO-enheter skal ha rask og sikker tilgang til reservemateriell og utstyr som 

trengs for å opprettholde kraftforsyningen i ekstraordinære situasjoner, og for å 
gjenopprette funksjon. 

Med reservemateriell menes materiell som kan erstatte komponenter som er 
nødvendige for drift av anlegg. 

Med utstyr menes verktøy, maskiner, reparasjonsmateriell, komponenter til 
driftskontrollsystemet og annet som er nødvendig for å foreta reparasjoner, 
gjenoppretting eller om nødvendig iverksette midlertidige tiltak. 

Ressursbehovet kan dekkes ved at KBO-enheten enten har dette selv, eller sikrer 
tilgang fra andre. Utstyr og ressurser skal holdes i forsvarlig stand og være tilgjengelig 
for KBO-enheten i ekstraordinære situasjoner. 

Oslo, februar 2021 

Eldri Naadland Holo 

Seksjonssjef

Eldri Naadland Holo
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Forord (2011) 
Sikker kraftforsyning har stor betydning for et moderne samfunn. Næringsliv, offentlig 
administrasjon, tjenesteproduksjon og husholdninger rammes hardt av stans i kraft-
forsyningen. Norge har et vel utbygd kraftforsyningssystem med kraftstasjoner og 
overføringsnett spredt over hele landet. Etter hvert som anleggene utnyttes hardere og blir 
eldre, må vedlikehold og reparasjonsberedskap intensiveres. Hva er samfunnets 
forventninger til god reparasjonsberedskap? Hvor lang tid skal det ta å gjenopprette 
strømforsyningen etter en omfattende feilhendelse? Hvilket beredskapsnivå er 
akseptabelt? 

For å belyse disse forholdene nedsatte NVE våren 2010 et prosjekt med bransjedeltagelse. 
I prosjektrapporten er det laget forslag til kriterier for god reparasjonsberedskap. NVE og 
elforsyningsbransjen gir tydelige føringer for de forventninger samfunnet med rimelighet 
kan ha til kraftforsyningen i alvorlige feiltilfeller. Denne rapporten gir uttrykk for 
prosjektgruppens samlede vurderinger, og er ikke nødvendigvis et uttrykk for synet til de 
selskapene som har hatt deltagere i prosjektgruppen. 

Omfattende feil i sentral- og regionalnettet og bortfall av sentrale kraftstasjoner kan ha 
ødeleggende konsekvenser for samfunnet. Det er derfor tatt utgangspunkt i disse 
nettnivåene. 

Viktige resultater av arbeidet er videreført i oppdatert veiledning til 
beredskapsforskriften, NVE mars 2011. 

Prosjektgruppens mange anbefalinger og forslag vil bli sendt ut på høring for å sikre bred 
forankring. 

Stor takk til prosjektdeltagerne for engasjement og mange konstruktive forslag! 

 

Oslo, desember 2011 

 
 
Helge Ulsberg 
prosjektleder 
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Sammendrag 
Store utfall i sentral- og regionalnettet kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser. 
Derfor er det i forskrift om beredskap i kraftforsyningen, § 3-5. Gjenoppretting av 
funksjon, blant annet krav til KBO-enhetene om reparasjonsberedskap. Dette innebærer at 
selskapene skal ha tilgang til kompetente personer og kritisk reserve- og 
beredskapsmateriell for raskest mulig å kunne gjenopprette strømforsyningen ved utfall. 
For en del komponenter er det lange reparasjons- og leveringstider, så det er helt 
nødvendig at selskapene har rask tilgang til denne type materiell. 

Ingen selskaper har ressurser til å kunne håndtere de aller største utfallene alene, og 
derfor har mange selskap samarbeidet om lån eller kjøp av beredskapsmateriell ved 
behov. Denne form for samarbeid er viktig for reparasjonsberedskapen og må videreføres. 
Imidlertid er man avhengig av at beredskapsmateriellet er kjent og tilgjengelig for alle 
enheter i KBO slik at det raskt kan fordeles der behovene er størst. Energibransjens 
samarbeidsløsning eBeredskap ble opprettet for dette formålet, og fungerer godt for de 
som er med i ordningen. Ved behov for reservemateriell utover det man besitter selv, får 
man i eBeredskap raskt oversikt over materiell som finnes, hvor mye som er tilgjengelig 
og hvor det er lagret. Imidlertid står svært mange selskap utenfor ordningen. I verste fall 
kan dette føre til at reparasjonsarbeid kommer sent i gang fordi man ikke har tilgang til 
oversiktene i eBeredskap og må skaffe seg oversikt på annen måte. Å få flere selskap med 
i eBeredskap bør derfor prioriteres høyt. 

I rapporten pekes det særlig på hvor viktig det er at selskapene kartlegger og anskaffer 
nødvendig materiell og ikke minst kompetanse som skal gå inn i reparasjonsberedskapen. 
I og med at mange av de største komponentene har lang reparasjons- eller leveringstid må 
selskapene vurdere hvilke kritiske komponenter de selv må ha tilgang til på kort varsel 
eller få utført rask reparasjon på. Der selskapene selv ikke har nødvendige ressurser ved 
store utfall eller ved omfattende skader på større komponenter, anbefales det at 
selskapene inngår gode reparasjons- eller assistanseavtaler for å få rask tilgang til 
reparasjonskapasitet. 

Det aller viktigste er imidlertid at selskapene bygger inn god redundans i sitt 
forsyningsområde samt et omfattende overvåkings- og vedlikeholdsprogram for de 
viktigste komponentene. Særlig gjelder dette for de største transformatorene. Dette er 
proaktive tiltak som bidrar til å redusere risikoen for store utfall på grunn av aldring og 
påkjenninger som kan føre til havari. 

I tillegg til en klargjøring av kravene som stilles til god reparasjonsberedskap, har det blitt 
utarbeidet en veiledning for god reparasjonsberedskap. Dette underlaget er brukt til å 
oppdatere veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen og videreutvikles der. I 
beredskapsforskriften er det gitt krav til gjenopprettingstider. Tidskravene er ikke 
eksakte, og i veiledning for god reparasjonsberedskap er tidsforventningene forsøkt angitt 
nærmere. Det er også angitt hva slags kompetanse og materiell som man som et minimum 
må ha tilgjengelig for å ha mulighet til å gjenopprette forsyningen innenfor de forventede 
gjenopprettingstidene og kravene i beredskapsforskriften. 
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Alle komponenter, utstyr, kompetansekrav samt forhold rundt inntektsrammevilkår som 
er drøftet i rapporten ansees som viktige ressurser og incitamenter nettselskapene må ha 
dersom man skal oppfylle krav og forventninger til god reparasjonsevne ved utfall. 

Prosjektgruppen har utarbeidet forslag til tiltak innenfor alle områder som er behandlet. I 
det følgende er disse behandlet. Punktene nedenfor er å oppfatte som de tiltak 
prosjektgruppen fant å kunne være hensiktsmessig. Bransjens vurdering av forslagene til 
tiltak vil være verdifullt. Alle forslagene til tiltak nedenfor gjelder for eiere av så vel 
kraftstasjoner som nettanlegg i sentral- og regionalnettet, med mindre noe annet tydelig 
fremgår. 

Prosjektrapporten inneholder i alt seksti forslag til forbedring av reparasjonsberedskapen. 
Ti av disse er forslag til NVE, seks gjelder KDS, trettiseks er innenfor anleggseiernes 
ansvarsområder, ett forslag gjelder entreprenørene og KDS, ett gjelder Statnett, mens de 
resterende seks kan løses gjennom videre utredninger og prosjekter. 

1. God reparasjonsberedskap (kap. 3) 
a. Forslag til norm for god reparasjonsberedskap tas inn i veiledningen til 

beredskapsforskriften. 
b. Normen bearbeides slik at den kan passe for andre nettnivåer og andre 

virksomhetstyper – eksempelvis distribusjonsnettet og fjernvarme. 
c. Bearbeiding av normen bør videreføres i nye prosjekter med representative 

deltagere. 

2. eBeredskap /kap. 4.1) 
a. NVE bør tilskrive alle enheter i KBO og be om å få bekreftet at oversikt over 

tilgang til reservedeler, reparasjonsutstyr og øvrige ressurser, inklusive 
reservemateriell, er utarbeidet. 

b. Ved tilsyn fra NVE bør medlemskap i eBeredskap anses som tilstrekkelig 
dokumentasjon på selskapets beredskaps- og reservemateriell, dersom dette 
er registrert i ordningen. 

c. Det bør vurderes å gjøre medlemskap i eBeredskap obligatorisk. 
d. eBeredskap bør i så fall eventuelt administreres av Statnett og finansieres 

over sentralnett-tariffen. 

3. Beredskapsmaster (kap. 4.2) 

a. Eiere av ledninger med spenningsnivå minst 220 kV bør anskaffe komplette 
sett av modulbaserte beredskapsmaster og øvrig materiell for minst tre 
mastepunkter, men ikke færre enn det minimumsbehovet eieren selv anslår. 

b. Eiere av ledninger i regionalnettet og 132 kV sentralnett bør ha lager av 
trestolper, eller om nødvendig fagverksmaster, samt øvrig materiell som 
dekker minimumsbehovet (eksempelvis tre mastepunkter). 

c. For å dekke opp anslått maksimumsbehov, bør eiere av ledninger inngå 
avtaler om tilgang til nødvendig antall beredskapsmaster. 

d. Eiere av ledninger i sentralnettet bør gjennomføre årlige øvelser i montasje 
av beredskapsmaster, enten i egen regi eller som et samarbeid mellom flere 
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eiere. Eiere av sentralnettsledninger bør enten delta med egne ressurser på 
slike øvelser, eller selv gjennomføre øvelser. 

e. Eiere av ledninger i regionalnettet bør ha regelmessige beredskapsøvelser 
blant annet for å teste logistikken rundt det å fremskaffe, frakte og eventuelt 
sette opp beredskapsmaster. 

4. Sjøkabler (kap. 4.3) 

a. Eiere av sjøkabelanlegg bør anskaffe reservelengder for innskjøting ved 
skader. 

b. Eierne bør anskaffe minst ett komplett trefasesett av alle aktuelle skjøte- og 
endemuffer. 

c. Sjøkabeleiere som har kritiske sjøkabler uten redundante forsyningsveier, bør 
inngå beredskapsavtale om kabelskip og kabelmontører. 

d. Eiere av sjøkabelanlegg bør sikre at reparasjonstidene ved feil og skader er på 
et minimum ved for eksempel å delta i sjøkabelgruppen og eBeredskap, slik 
at eierne med eget reservemateriell og sjøkabelgruppens beredskapsavtaler 
kan gjenopprette kabelens funksjon uten unødig tap av tid. 

e. Ved legging av nye sjøkabelanlegg bør det inngås beredskapsavtale. 

f. Deltagelse i sjøkabelgruppen og eBeredskap bør kunne godtas som 
tilstrekkelig beredskap under forutsetning av at det er tegnet avropsavtale og 
meldt inn beredskapsressurser. 

g. NVE arbeider med å utvikle en policy på området. Når denne er ferdig vil 
den kunne tjene som tillegg til veiledning til beredskapsforskriften. Se pkt. 
4.3.3. 

5. Landkabler (kap. 4.4) 

a. Eiere av 300 kV og 400 kV kabelanlegg bør inngå beredskapsavtale med 
kabelleverandør eller entreprenør med spesialkompetanse på skjøting av 
oljekabel og/eller PEX-kabel. 

b. Eiere av slike kabelanlegg bør selv eller i samarbeid med andre anskaffe 
reservekomponenter som skjøter og endeavslutninger i tilstrekkelig antall; 
minst ett trefasesett av hver, og et antall reservelengder for innskjøting. 

6. Transformatorer (kap. 4.5) 

a. Eiere av krafttransformatorer bør ha grunnleggende transformatorkompetanse 
og tilgang på spesialkompetanse. 

b. Dokumentasjon og tegninger for viktige krafttransformatorer bør være enkelt 
tilgjengelig. 

c. Det bør inngås avtaler om reparasjonsberedskap for de aller viktigste 
transformatorene. 
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d. Det bør være utarbeidet transportplaner i samråd med Statnett Transport eller 
andre transportselskaper når transportvekten overstiger anslagsvis 70 tonn. 

e. Eiere av transformatorstasjoner bør gjøre en vurdering av den 
forsyningsmessige konsekvensen ved transformatorhavari for å finne behovet 
for beredskapstransformatorer, og anskaffe slike. Dette bør skje i samarbeid 
mellom flere eiere. 

f. Netteiere bør vurdere om transformatorer andre steder i nettet kan flyttes i en 
beredskapssituasjon. I så fall bør det inngås avtaler med relevante 
transformatoreiere om dette. 

g. Krafttransformatorer bør være omfattet av et faglig forsvarlig overvåkings- 
og vedlikeholdsprogram for å forebygge og unngå alvorlige skader. 

7. SF6-anlegg (kap. 4.6) 

a. Eiere av gassisolerte koblingsanlegg med merkespenning høyere enn 100 kV 
bør gjøre en grundig analyse av konsekvensene for forsyningssikkerheten ved 
feil i anlegget. Analysen bør peke på mulige tiltak og beredskapsplaner. 

b. Det bør forberedes provisoriske tiltak for å opprettholde forsyningen ved feil 
i anlegg nevnt over. Slike tiltak bør være klare til bruk, utprøvd og øvet. 
Omstilling av relévern i stasjonen og tilgrensende stasjoner bør være vurdert 
og planlagt. 

c. Det bør inngås beredskapsavtaler for reparasjon av anlegget, eller for å 
etablere provisoriske tiltak som forbikoblinger. Slike avtaler kan inngås med 
fabrikanten hvis det er mulig, eller med kompetent entreprenør. 

8. Driftssentral (kap. 5.2) 

a. Alle driftssentraler i klasse 3 og 2 bør være døgnbemannet. 

b. Det bør settes av tilstrekkelig med møterom og kontorplasser i tilstøtende 
rom til driftssentralen for å kunne ha en effektiv kriseledelse. 

9. Driftskontrollsystem (kap. 5.3) 

a. Eiere av driftskontrollsystemer i klasse 3 og 2 bør ha tilgang til 
reservekomponenter. Dette omfatter blant annet minst én komplett 
arbeidsstasjon og andre viktige komponenter i prosessanlegget og i 
sambandsveiene til anlegg i klasse 3 og 2.  

b. Det bør inngås avtale om reparasjonsberedskap for prosessanlegget, 
sambandsinstallasjoner, lokalkontrollanlegg og innstilling av relévern når 
selskapet selv ikke har denne kompetansen. 

10. Samband (kap. 5.4) 

a. Eiere av sambandsanlegg bør ha grunnleggende kompetanse om anleggene 
slik at de kan gjøre faglige vurderinger ved feil, foreta enkle reparasjoner og 
utskiftinger, og tilkalle mer kompetent hjelp ved behov. 
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b. Det bør inngås reparasjonsberedskapsavtaler for sambandsanleggene og med 
tilbydere av sambandstjenester hvis kompetansen ikke finnes i eget selskap. 

11. Entreprenører (kap. 5.5) 

a. Initiativet som er tatt av noen de største elektroentreprenørene for å etablere 
og samordne landets beredskapsressurser, bør videreføres og gjøres godt 
kjent for alle enheter i KBO. Informasjon kan formidles på konferanser 
arrangert av NVE eller ved de årlige beredskapssamlingene som KDS 
arrangerer i sitt distrikt. 

b. KBO-systemet bør gjøres enda bedre rustet til å takle ekstraordinære 
hendelser ved blant annet å prioritere rekkefølgen på gjenoppbygging og ta i 
bruk kompetanse og ressurser fra mange selskaper. 

12. Kompetanse og personell (kap. 5.6) 

a. Selskapene bør dokumentere oppdaterte oversikter over den kompetanse og 
det personell som trengs ved omfattende hendelser som krever gjenoppretting 
av funksjon. Dette bør beskrives i ROS-analysen for selskapet. Tilgang på 
kompetanse og personell utenfor egne rekker bør dokumenteres. 

13. Eksterne leverandører (kap. 5.7) 

a. Ved inngåelse av beredskapsavtaler bør det alltid angis maksimal responstid, 
hvilket materiell som skal være tilgjengelig og øvrige ressurser, samt 
garanterte muligheter for oppskalering. 

b. KDS bør for alle enheter i KBO innen distriktet gjør en vurdering av alle 
inngåtte beredskapsavtaler, og kontrollerer at avtalene sett i sammenheng 
virker realistiske i en ekstraordinær situasjon. 

14. Oversikt over lagerplasser (kap. 6) 

a. NVE bør tilskrive alle eiere av produksjons- og nettanlegg i hvert distrikt og 
be om at komplette oversikter over reserve- og beredskapsmateriell med 
angivelse av hvor og hvordan det er lagret, sendes til KDS. Er selskapet 
registrert i eBeredskap og reservemateriellet er registrert i basen, kan KDS 
hente ut opplysningene direkte. 

b. NVE avtaler hvordan disse dataene skal oppbevares, brukes og oppdateres. 

15. Samarbeidsordninger (kap. 7.1) 

a. KDS bør ha samarbeid i distriktet som tema på sine årlige møter og virke for 
å få til strukturerte samarbeidsordninger. 

b. NVE bør prioritere å gi veiledning om beredskap og støtte til 
samarbeidsordninger som er i en oppstartfase. 

c. NVE bør legge den samlete ressurstilgangen i eventuelle 
samarbeidsordninger til grunn ved vurdering av KBO-enhetenes 
beredskapsressurser. 
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16. Varsling (kap. 7.2) 

a. Nettselskaper og produsenter bør ha oppdaterte rutiner for varsling av andre 
berørte enheter i KBO. Rutinene skal testes jevnlig og oppdateres 
fortløpende. 

b. Selskapene bør utarbeide rutiner for varsling til berørte myndigheter, 
publikum og media for bruk ved strømstans som rammer sluttbrukere. 

c. Rutinene i punktene over bør tydelig beskrive når det skal varsles, hvem som 
varsles, hvor raskt det skal varsles, og hvem som er ansvarlig for å varsle. 

17. Øvelser (kap. 7.3) 

a. Nettselskaper og produsenter bør gjennomføre øvelser i sin planlagte 
reparasjonsberedskap. Øvelsene bør tilpasses de stedlige forhold og være 
relevante for det enkelte selskap. 

b. Program for øvelser bør oversendes KDS for orientering, og der hvor det er 
aktuelt, som innspill til samvirkeøvelser. 

c. KDS bør utarbeide en årlig oversikt over øvelser i sitt distrikt, presentere 
disse på samling for alle enheter i KBO i distriktet, og legge til rette for at 
flere enheter kan gå sammen om større øvelser. 

18. Planer og analyser for ekstraordinære hendelser med betydning for driften av sentral- 
og regionalnett med tilhørende nettanlegg og kraftstasjoner (kap. 8) 

a. Alle enheter i KBO bør sende sine ROS-analyser, tiltakslister og 
beredskapsplaner til KDS. 

b. KDS bør kontrollere innholdet i planverket og foreslå tiltak for bedre 
koordinering. Forslaget behandles i møte mellom KDS og alle enheter i 
distriktet. 

c. På bakgrunn av innsendte planer bør KDS utarbeide en samlet plan for 
distriktet, og én plan for KDS. Disse planene bør KDS sende NVE til 
orientering. 

19. Vurdering av effekten på inntektsrammereguleringen for kostnader til 
beredskapsmateriell (kap. 9) 

a. Inntektsrammereguleringen bør utformes slik at selskapene ikke taper på å 
eie reservemateriell utover det som er forventet av sammenlignbare 
selskaper. 

b. Reservemateriell som skal særbehandles i inntektsrammereguleringen, 
innrapporteres til NVE som også godkjenner om materiellet kvalifiserer for 
særbehandling. NVE fastsetter de nærmere kriterier i samråd med bransjen. 
Det bør settes en nedre grense for anskaffelseskostnad for slikt materiell, 
anslagsvis i sum minst 500 000 kr eller 100 000 kr per komponent. 
Materiellet skal registreres i eBeredskap. 

c. Se 9.4 for hvordan prosjektgruppens forslag til tiltak realiseres. 
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20. Vurdering av om det bør etableres et tilsvarende prosjekt for distribusjonsnettet (kap. 
10) 

a. Det bør etableres et tilsvarende prosjekt for distribusjonsnettet. 

b. Et slikt prosjekt bør ta utgangspunkt i mandat for dette prosjektet, i forslaget 
til norm for god reparasjonsberedskap og i denne rapporten, og videreutvikle 
og tilpasse dette for distribusjonsnettet. 

c. På et senere tidspunkt bør det gjennomføres et tilsvarende prosjekt om 
reparasjonsberedskap for fjernvarmeforsyningen. 

 

I tabellen nedenfor er forslagene gruppert per ansvarsområde. 

Ansvarlig Forslag nr. 

Eiere av produksjons- og nettanlegg, alle 
enheter i KBO – 36 forslag 

3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5b, 
6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 
9a, 9b, 10a, 10b, 12a, 13a,16a, 16b, 16c, 
17a, 17b, 18a. 

KDS – 6 forslag 11b, 13b, 15a, 17c, 18b, 18c. 

Entreprenører og KDS – 1 forslag 11a. 

Statnett – 1 forslag 2d. 

NVE – 10 forslag 1a, 2a, 2b, 4f, 14a, 14b, 15b, 15c, 19a, 19b. 

Videre utredninger og prosjekter – 6 forslag 1b, 1c, 2c, 20a, 20b, 20c. 

Forslagene 1b, 1c, 20a, 20b og 20c er til dels overlappende og gjelder prosjekter for 
distribusjonsnettet og fjernvarme.
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1 Innledning 
Omfattende feil i sentral- og regionalnettet forekommer sjelden, men kan ha store 
konsekvenser for samfunnet. Konsekvensene kan være strømløshet for et stort antall 
innbyggere, industri og næringsvirksomhet, offentlig administrasjon og kommunikasjon. 
Det kan ta lang tid å gjøre omkoblinger i nettet og oppnå full drift igjen. Med 
tilstrekkelige reserver i nettet og lokal kraftproduksjon kan feilene håndteres uten 
strømstans, eller bare med kortvarige avbrudd. 

Omfattende feil er som regel meget kostbare og det kan ta lang tid å gjenopprette full 
funksjonalitet. Dette påfører netteiere og samfunnet for øvrig betydelige kostnader. Et 
typisk kostnadsanslag for én times strømstans i et sentralnettanlegg som forsyner 100 000 
brukere, kan være 10 mill kr. Også feil uten avbrudd i forsyningen kan medføre 
samfunnsmessige store kostnader ved at kraftflyten i systemet endres eller reduseres. 
Skadene på Oslofjord-kablene er eksempel på dette. De samfunnsmessige kostnadene 
hevdes her å kunne utgjøre om lag én milliard kroner. Det er derfor samfunnsmessig 
rasjonelt å ha innebygd redundans og reserver i nettet og å ha en effektiv 
reparasjonsberedskap for å korte ned avbruddstidene. 

Nettselskapene utarbeider kraftsystemutredninger for å oppnå koordinert planlegging i 
regional- og sentralnettet. Disse skal bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av 
energisystemet og gi grunnlag for behandling av søknader om konsesjon. 
Kraftsystemutredningen skal beskrive dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold, 
samt forventede tiltak og investeringer. Den skal gi områdevise beskrivelser av kritiske 
feilsituasjoner med fokus på mulige langvarige utfall og avbrudd. Det er naturlig å bruke 
utredningen både for å forsterke nettet og for å vurdere hvilken reparasjonsberedskap det 
må legges opp til før nettutbyggingen skjer. 

De store og kostbare komponentene i nettanlegg og kraftstasjoner har lange reparasjons- 
og leveringstider – måneder og år. Det er derfor nødvendig med reserve- og 
beredskapsmateriell. Opp gjennom årene er det gitt betydelige midler i statsstøtte for 
sikring av kraftforsyningsanlegg, og til beredskapsmateriell. Støtteordningen er opphørt, 
og det er derfor nødvendig å finne andre incentiver. Det er av avgjørende betydning for 
eiere av kostbart beredskapsmateriell at de ikke taper økonomisk på dette gjennom 
inntektsrammereguleringen. 

Prosjektet Reparasjonsberedskap ble derfor nedsatt og gitt i oppdrag å gjennomføre en 
utredning om nasjonal reparasjonsberedskap med hovedvekt på kritisk reserve- og 
beredskapsmateriell med tilhørende utstyr i kraftforsyningen. Prosjektet har hatt 
bransjedeltagelse. 

I forskrift om beredskap i kraftforsyningen, § 3-5. Gjenoppretting av funksjon, er kravene 
til blant annet reparasjonsberedskap gitt. Disse kravene må ses opp mot anleggets 
betydning eller klasse, se § 5-5. Sikringsnivå der det blant annet er gitt krav til 
gjenopprettingstider. Tidskravene er ikke eksakte, og i norm til god reparasjonsberedskap 
gjøres det et forsøk på å beskrive nærmere hva som er mulig å oppnå. Disse to 
paragrafene må jevnføres med § 3-4. Drift. Det er verdt å legge merke til at kravet til drift 
gjelder drift i ekstraordinære situasjoner, mens kravene til sikringsnivå og gjenoppretting 
av funksjon gjelder i alle situasjoner. 
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Høsten 2010 ble det utarbeidet forslag til ny veiledning til beredskapsforskriften. 
Forslaget ble utarbeidet med bred bransjedeltagelse. Den oppdaterte veiledningen har tatt 
inn viktige deler av kravene til god reparasjonsberedskap fra prosjektgruppens forslag til 
norm. Ny veiledning ble utgitt i mars 2011. 

Etter at prosjektet var fullført, fastsatte Olje- og energidepartementet FOR-2011-03-10-
263 forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer 
(kompetanseforskriften)1 med virkning fra 2011-07-01 og med en overgangsordning fram 
til 1. juli 2013. Forskriften stiller konkrete krav til bemanning innen utvalgte 
kompetanseområder for nettselskaper med inntektsramme og for kraftproduksjonsenheter 
med anleggskonsesjon etter energiloven. Forskriften regulerer konsesjonærenes 
egenkompetanse i ordinære driftssituasjoner. Beredskapssituasjoner skal håndteres, for 
eksempel som følge av uvær, av annet regelverk. Det vil i praksis si at kompetente 
personellressurser som er nødvendig for god reparasjonsberedskap, kan utgjøres både av 
egne ansatte og av andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kompetanseforskriften er opphevet og erstattet av § 3-6. Tilgang til personell i 
energilovforskriften 
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2 Prosjekt og mandat 
2.1 Mandat 
Prosjekt Reparasjonsberedskap skal gjennomføre en utredning om nasjonal 
reparasjonsberedskap med hovedvekt på kritisk reserve- og beredskapsmateriell med 
tilhørende utstyr i kraftforsyningen. 

Til grunn for arbeidet ligger bestemmelser gitt i lov 1990-06-29 nr. 50 om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) kap. 
9. Beredskap, forskrift 1990-12-07 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) kapittel 8. Beredskap, 
forskrift 2002-12-16 nr 1606 om beredskap i kraftforsyningen, NordBER-samarbeidet, 
resultater fra NordSecurEl-prosjektet samt Riksrevisjonens dokumenter om nordisk 
reparasjonsberedskap og Olje- og energidepartementets tildelingsbrev til NVE for 2010. 

Mandatet er gjengitt i vedlegg 1 og aktuelle forutsetninger for dette i vedlegg 2. 

2.2 Deltagere i prosjektet 
Statnett og bransjeorganisasjonene Energi Norge, KS Bedrift og Defo ble invitert til å 
foreslå prosjektdeltagere. Statnett oppnevnte Leif Vikane. De tre bransjeorganisasjonene 
oppnevnte Trond Eriksen – EB Nett, Vidar Solheim – Hafslund Nett og Lars Luneborg – 
Ymber. 

I tillegg ble det tatt kontakt med energikonsernene Lyse, BKK og Eidsiva for å få med 
deltagere som representerte både nett- og produksjonsvirksomhet. Lyse oppnevnte Lars 
Lima, BKK Helge Hekland og Eidsiva Einar Lien. 

Fra NVE Beredskapsseksjonen har Knut Skjenneberg, Frank Skapalen og Helge Ulsberg 
deltatt, og fra NVE Nettseksjonen Svein Olav Arnesen. 

2.3 Referansegruppe 
Det er invitert en referansegruppe bestående av Svein Storstein Pedersen – Statnett, Hans 
Olav Ween – Energi Norge, Svein Eriksen – KS Bedrift, Jan-Erik Brattbakk – Defo og 
Arthur Gjengstø – Beredskapsseksjonen i NVE. 
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3 Forslag til tiltak for god 
reparasjonsberedskap 

3.1 Bakgrunn 
Prosjektgruppen har fått i oppdrag å lage en norm for god reparasjonsberedskap i sentral- 
og regionalnettet. Prosjektgruppen har hatt som mål å utarbeide en norm med et konkret 
målbart innhold. Forslaget til norm skulle inngå i revidert veiledning til 
beredskapsforskriften. Det presiseres at den normen prosjektgruppen kom frem til, gjelder 
for sentralnettet, regionalnettet og kraftstasjoner som mater inn på disse nettnivåene. 
Prosjektgruppen legger til grunn at skillet mellom regionalnettet og distribusjonsnettet går 
ved sekundærspenningsavgangen på transformatoren. 

I forslaget til ny veiledning som var på høring høsten 2010, vises det til at vesentlige deler 
av normen også kan være gyldige for distribusjonsnettet og fjernvarme. I 
veiledningsforslaget er det gjort noen mindre redaksjonelle endringer som ikke påvirker 
hovedinnholdet. Ny veiledning ble ferdigstilt i februar 2011. 

3.1.1 Prosjektgruppens kommentarer til selve norm-begrepet 
En norm er å forstå som en anerkjent rettesnor. Innenfor mange bransjer utgir 
standardiseringsorganene internasjonale og nasjonale normer. Prosjektgruppen viser til de 
normene som utgis av Norsk Elektroteknisk Komite, NEK. Normene kan beskrive 
hvordan et gitt forskriftskrav kan oppfylles. Innen elforsyningen vil normene NEK 445 – 
Luftledningsnormen og NEK 440:2006 – Stasjonsanlegg over 1 kV være velkjente. Disse 
normene er utarbeidet av normkomiteer. Normen for god reparasjonsberedskap vil på 
samme måte være en rettesnor for å kunne oppfylle krav gitt i beredskapsforskriften. 

Ikke i noe tilfelle har normene status som lov eller forskrift, men i noen tilfeller 
forutsetter lovverket at gitte normer følges. Om man velger å ikke følge en anbefalt norm, 
er det alminnelig å kreve dokumentasjon for at den løsning som velges, oppfyller 
forskriftskravet. Følges normen, begrenser dokumentasjonskravet seg til dokumentasjon 
av at normen faktisk følges, for eksempel ved en egenerklæring. 

3.2 Prosjektgruppens forslag til norm 
Prosjektgruppen viser til at vesentlige elementer i en slik norm er  

 rask oppdagelse av skade eller avbrudd, 
 riktige innledende vurderinger, 
 hurtig omkobling i nettet eller innkalling av mannskaper for verifikasjon og detaljerte 

vurderinger, 
 etablering av kriseledelse, 
 gjennomføring av provisoriske tiltak i påvente av permanente reparasjoner, 
 så rask reparasjon som mulig av havarerte komponenter, og til slutt effektiv 

idriftsettelse av anleggene etter reparasjon.  
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Tidsaspektene for de ulike fasene ble grundig vurdert. Oversikter over ulike ressurstyper 
som kan være nødvendig, har mer karakter av eksempler, men disse anses allikevel som 
vesentlige. 

I prosjektet har det blitt lagt vekt på at normen også skal være anvendelig i forhold til 
ekstraordinære situasjoner; store og omfattende hendelser som for eksempel brann i en 
transformatorstasjon med ødeleggelse av hele koblingsanlegg, eventuelt også 
transformatorer, og gi tydelige føringer for hvilke forberedende tiltak som må planlegges. 

Viktige ressurser som må være tilgjengelig er kompetent personell – både egne ansatte og 
fra entreprenører og leverandører, materiell – både reservedeler og utstyr, forberedte 
tiltak, og en effektiv kriseledelse. 

Fordi prosjektet handler om hendelser i sentral- og regionalnettet, og i tilhørende 
kraftstasjoner, må det forutsettes at feil og avbrudd registreres øyeblikkelig i et 
driftskontrollsystem. Som regel er driftssentralene døgnbemannet, og det kan reageres på 
alarmer i løpet av noen minutter. Løses situasjonen med omkoblinger, tar dette fra 
minutter til noen få timer. Ved skader på anlegg bør innsatsstyrker være mobilisert i løpet 
av noen timer slik at vurderinger på stedet og feilretting kan begynne så snart vær og 
andre forhold tillater det. 

Prosjektgruppens utkast til norm for god reparasjonsberedskap i sentral- og regionalnettet 
med tilgrensende kraftstasjoner finnes i vedlegg 6. 

3.3 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer det slik at avbrudd i sentral- og regionalnettet har stor 
samfunnsøkonomisk betydning. Forslaget til norm for god reparasjonsberedskap er godt 
forankret og konkret. Den har allikevel en generell form slik at deler av den bør kunne 
brukes uavhengig av nettnivå og type virksomhet. 

3.4 Forslag til tiltak 
Prosjektgruppen foreslår at norm for god reparasjonsberedskap tas inn i veiledningen til 
beredskapsforskriften. Prosjektgruppen foreslår videre at normen bearbeides spesifikt slik 
at den kan passe for andre nettnivåer og andre virksomhetstyper – eksempelvis 
distribusjonsnettet og fjernvarme. Dette arbeidet bør videreføres i nye prosjekter med 
representative deltagere. 
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4 Materielloversikter 
Opp gjennom årene er det gitt betydelige midler i statlig støtte til sikringstiltak og 
anskaffelse av reservemateriell. Dette materiellet kan være transformatorer, kabellengder 
med muffer for sjø og land, beredskapsmaster og aggregater. I sentral- og regionalnettet, 
sambandsanlegg og driftskontrollsystemer samt kraftstasjoner er aggregatene ment for å 
sikre anleggets drift ved bortfall av ordinær strømforsyning, mens for distribusjonsnettet 
kan aggregater også ha en betydning for å gjenopprette strømforsyningen til sluttbrukere i 
begrenset grad. Det skal understrekes at det er et selvstendig krav til sluttbrukere at de må 
vurdere sin avhengighet og sikre seg. 

4.1 eBeredskap 
I dette kapitlet er det hentet inn offentlig tilgjengelig tekst fra Internett-sidene til 
eBeredskap. Alle rettigheter til teksten i 4.1.1 – 4.1.4 tilhører eBeredskap. 

4.1.1 Bakgrunn for eBeredskap 
”eBeredskap – energibransjens egen samarbeidsløsning for redusert sårbarhet med lavere 
kostnader” 

Med økte krav til effektiv drift og kortest mulig avbrudd blir rask tilgjengelighet på 
reparasjons- og beredskapsmateriell stadig viktigere.  

Lagerhold av beredskaps- og vedlikeholdsmateriell medfører betydelige kostnader knyttet 
til innkjøp av materiell, lagerhold og vedlikehold. Økte krav til effektivisering og 
kostnadsbesparelser har ført til reduserte investeringer i nytt reservemateriell og redusert 
vedlikehold av det utstyr man allerede har på lager. Dette øker risikoen for at man ikke 
har det utstyr man trenger når det akutte behovet oppstår, for eksempel ved at en 
transformator brenner.  

Hvis krisen oppstår og energiselskapet ikke selv har det utstyr og den kompetansen de 
trenger for å utbedre skaden, er det essensielt raskt å kunne få oversikt over hvor dette 
kan skaffes. Tidligere har bransjen til en viss grad kunnet stole på at leverandørindustrien 
hadde utstyr tilgjengelig. Med redusert utbyggingstakt i Norge og en svært presset 
konkurransesituasjon, er leverandørindustrien ikke lenger i stand til å stille opp for 
energiselskapene på samme måte som tidligere. Mye kompetanse er dessuten flyttet 
utenlands og leveransetider kan bli lange.  

Utfordringen er således: Hva kan bransjen selv gjøre for å forberede seg og sørge for at 
man har best mulig sjanse for rask utbedring av oppståtte skader? Etablering av en 
løsning som inneholder oversikt over hvilke aktører som er i besittelse av hvilket 
virksomhetskritisk utstyr, og med hvilken relevant kompetanse, vil bidra til dette.  

Denne nasjonale databasen har betegnelsen eBeredskap og er tilgjengelig på Internett for 
de som deltar.  

4.1.2 Mål for eBeredskap 
Målet er å etablere et samarbeid mellom aktørene i bransjen allerede før skaden oppstår 
og på den måten forbedre beredskapssituasjonen innen norsk energiforsyning, og 
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samtidig oppnå kostnadsreduksjoner for de deltakende selskap. Databasen skal inneholde 
utstyr de ulike energiselskapene har på sine lager, og som de ønsker å gjøre tilgjengelig 
for andre mot en kompensasjon. I tillegg skal basen inneholde alt utstyr som NVE har gitt 
økonomisk støtte til. Tanken er at ikke alle skal sitte på det samme kapitalkrevende 
beredskapsmateriellet.  

eBeredskap skal derfor holde oversikt over hvem som har hva på lager av 
virksomhetskritisk utstyr slik at andre i en kritisk situasjon raskt kan gjenanskaffe dette, 
enten ved lån, leie eller kjøp.  

Tjenesten inneholder også Gule sider-funksjonalitet som lager en effektiv kobling mellom 
utstyr og nødvendig spesialkompetanse (transport mm) som kreves for å få satt utstyret i 
drift. Kommersielle aktører kan registrere seg her. eBeredskap-konseptet er støttet av en 
teknisk løsning, hvor energiselskapene (brukerne) skal knytte seg opp via internett og 
søke etter det utstyr de eventuelt vil kjøpe eller leie fra andre selskaper. Konseptet er 
basert på at deltakerselskapene selv skal legge inn informasjon knyttet til de komponenter 
og det utstyr de er villige til å gjøre tilgjengelig for andre deltakere / brukere av 
databasen.  

eBeredskap skal være energibransjens egen løsning for reduksjon av sårbarhet og 
kostnader knyttet til virksomhetskritisk utstyr  

Første generasjon av eBeredskap, operativ og internettbasert, ble satt i drift i november 
2003. 

4.1.3 Virkemåte 
eBeredskap er en todelt tjeneste, én del for energiselskapene som legger inn sine 
virksomhetskritiske komponenter de ønsker å gjøre tilgjengelig for leie eller salg til andre 
energiselskaper, og én del hvor tilbydere av spesialkompetanse knyttet til disse 
komponentene kan legge inn linker til sine hjemmesider. Dette er en betalt "Gule Sider"-
lignende funksjonalitet. De energiselskaper som ønsker å tilby sin spesialkompetanse for 
andre energiselskaper på kommersielle vilkår, legger inn sin kontaktinformasjon på lik 
linje med øvrige kommersielle aktører.  

eBeredskap inneholder ikke ordinært vedlikeholdsmateriell energiselskaper likevel må ha 
på sine lagre, men virksomhetskritisk utstyr som enten er kapitalkrevende eller av en slik 
art at det sjelden benyttes.  

I tillegg vil databasen inneholde alt utstyr som Norges vassdrags- og energidirektorat har 
gitt økonomisk tilskudd til. De komponenttyper som skal kunne registreres er: 

Kabelanlegg Nødstrømsaggregat 
 Endeavslutning  
 Hengekabel Stasjonsanlegg 
 Jordkabel  Avleder 
 Sjøkabel  Effektbryter 
 Skjøt – jordkabel  Fordelingstransformator 
 Skjøt – sjøkabel  Krafttransformator 

  Lastskillebryter 
Ledningsanlegg  Skillebryter 
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 Isolator  Spenningstransformator 
 Klemme  Strømtransformator 
 Line  Støtteisolator 
 Lineskjøt  Vegg-gjennomføring 
 Mast (metall)  
 Stolpe (treverk)  
 Travers  

 

Når uhellet er ute, skal autorisert person hos det gjeldende energiselskap logge seg inn på 
www.eBeredskap.no med passord og brukernavn og deretter få tilgang til alle 
komponenter med kontaktinformasjon om hvem som er i besittelse av den søkte 
komponenten. Deretter tas det kontakt pr telefon eller e-post og en avtale inngås om leie 
eller kjøp. Fra denne delen av eBeredskap vil det være en direkte kobling til "Gule Sider" 
hvor en får oversikt over hvem som tilbyr spesialkompetanse knyttet til den aktuelle 
komponenten. Det kan være spesialtransport (av transformatorer, master mm) eller 
spesialkompetanse knyttet til installasjon eller reparasjon. En vil dermed raskt kunne 
finne hvem som har det etterspurte type utstyr på sitt lager for leie eller salg og likedan 
raskt få oversikt over hvem som kan tilby tjenester knyttet til transport og montasje av 
komponenten.  

Effekten av dette er at kostnader knyttet til lagerhold reduseres samt at utskifting eller 
reparasjon av ødelagte komponenter kan skje raskere. Totalt vil dette gi redusert sårbarhet 
i energiforsyningen samtidig med at energiselskapenes kostnader reduseres. 

4.1.4 Medlemmer 
Per 17. oktober 2011 er følgende selskaper medlem av eBeredskap (selskapsnavnene er 
oppført slik de er registrert i eBeredskap): 

Medlemmer av eBeredskap oktober 2011 
Ae Produksjon 
Alta Kraftlag AL 
Andøy Energi As 
Arendals Fossekompani ASA 
Askøy Energi As 
Austevoll Kraftlag Ba 
Ballangen Energi As 
Bkk Nett As 
BKK Produksjon 
Dalane Energi As 
Eb Nett As 
Eidsiva Energi (Nett) 
Elkem 
Fauske Lysverk AS 
Finnås Kraftlag 
Fosenkraft As 
Gudbrandsdal Energi As 
Hafslund Nett As 

Midt Nett Buskerud As 
Narvik Energinett As 
Nordkraft Produksjon AS 
Nordkyn Kraftlag AL 
Nordlandsnett AS 
Nordmøre Energiverk AS 
Nord-Salten Kraft AS 
Pasvik Kraft AS 
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 
Salten Kraftsamband AS 
Selbu Energiverk AS 
SFE Nett AS 
Sira Kvina kraftselskap 
SISO Energi AS 
Skagerak Energi 
SKL NETT AS 
Statnett SF 
Sunnfjord Energi As 

http://www.eberedskap.no/
http://www.eberedskap.no/
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Hallingdal kraftnett AS 
Hammerfest Energi Nett As 
Helgelandskraft As 
Hydro Energi ASA-PTP 
Høland Og Setskog Elverk 
Istad Nett AS 
Krødsherad Everk Kf 
Lofotkraft As 
Luostejok Kraftlag AL 
Lyse Elnett As 
Meløy Energi As 

Tafjord Kraftnett As 
Trollfjord Kraft AS 
Troms Kraft AS 
Trønderenergi Nett As 
Tussa Nett As 
Vang Energiverk KF 
Varanger Kraft AS 
Vesterålskraft AS 
Vest-Telemark Kraftlag AS 
Ymber AS 
Østfold Energi AS 
Øvre Eiker Nett AS 

 

4.1.5 Bransjens deltagelse i eBeredskap 
Omtrent 60 selskaper som eier eller drifter høyspentanlegg er med i eBeredskap. Det er 
20 selskaper som eier sentralnett i Norge. Av disse er 9 selskaper ikke medlem av 
eBeredskap. Blant de som ikke er med, finner vi Haugaland Kraft, Hålogaland Kraft, 
Sognekraft og E-CO Vannkraft. 

Det er videre 50 selskaper som eier regionalnett (og ikke sentralnett). Av disse er 22 
selskaper ikke medlem av eBeredskap. Blant de største av de som ikke er med, er NTE 
Nett, Varanger Kraftnett, Nordlandsnett, Ringeriks-Kraft Nett, Hadeland Energinett, 
Eidefoss, Nord-Østerdal Kraftlag og Voss Energi. 

Det er ytterligere om lag 90 selskaper som bare eier distribusjonsnett. Disse omtales ikke 
nærmere her. 

I enkelte tilfelle er både nett- og produksjonsselskapet i samme konsern medlemmer. I 
andre tilfeller er bare én av dem, eller konsernet medlemmer. Av anslagsvis 250 selskaper 
som eier nett eller produksjon, er kun ¼ medlemmer i oktober 2011. 

Kontingenten utgjør for tiden fra kr 6 000 per år for de med lavest installert ytelse, og opp 
til kr 18 000 per år for de med mer enn 1 000 MVA installert ytelse. 

4.1.6 Vurdering 
Prosjektgruppen legger til grunn at det beredskapsmateriell som det opp gjennom tidene 
er gitt statsstøtte til, og annet materiell av betydning for reparasjonsberedskapen, skal 
være kjent og tilgjengelig for alle enheter i KBO. eBeredskap ble opprettet med statsstøtte 
for å ivareta dette formålet. Alle enheter i KBO er pålagt å ha oversikt over og tilgang til 
reservedeler, reparasjonsutstyr og øvrige ressurser. Dette inkluderer reservemateriell. 

De selskapene som er med i eBeredskap, ivaretar dette kravet ved at databasen 
dokumenterer oversikten, og Internettløsningen for medlemmene sikrer tilgangen. 
Kostnader for bruk og transport avtaler selskapene seg imellom på forretningsmessige 
vilkår. 

Erfaringen er at bransjedeltagerne i prosjektgruppen bruker ordningen i 
beredskapstilfeller med utlån av materiell, og at ordningen fungerer etter hensikten. Ved 
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meget store hendelser har ikke eBeredskap mekanismer for å prioritere bruk av 
beredskaps- og reservemateriell. Eieren av materiellet avgjør dette. Ved hendelser av slikt 
omfang vil det være naturlig at Statnett, KDS eller NVE anbefaler en prioritering. 

De som har valgt å stå utenfor, skal også oppfylle forskriftskravet. Det er derfor en 
forutsetning at de har de nødvendige oversikter, og at tilgang til reservedeler og 
reservemateriell sikres ved kontraktsinngåelse når selskapet ikke eier materiellet selv. 

Prosjektgruppen ser det som ønskelig at oversiktene over reserve- og beredskapsmateriell 
er komplette og tilgjengelig for alle enheter i KBO. eBeredskap synes å være et rasjonelt 
og effektivt virkemiddel for dette. Kostnadene er lave, og ved større deltagelse, vil 
årskontingenten kunne bli lavere eller økte ressurser kan brukes til medlemmenes beste, 
for eksempel mer aktiv bistand til å holde oversiktene oppdatert. 

Prosjektgruppen vurderer det som lite tilfredsstillende at det er omtrent dobbelt så mange 
ikke-medlemmer som medlemmer. Obligatorisk medlemskap vil løse problemet, men er 
neppe særlig motiverende. Det må derfor finnes andre virkemidler for å oppnå at det 
finnes oppdaterte oversikter som omtalt over. Et incitament kan være at NVE ved sitt 
tilsyn legger til grunn at medlemskap med oppdaterte oversikter, er tilfredsstillende 
dokumentasjon av forskriftskravet. 

Prosjektgruppen har vurdert den svenske ordningen som administreres av Svenska 
Kraftnät (SvK). Det innbetales et årlig beløp fra selskapene til SvK, til sammen 
anslagsvis 300-400 millioner kroner. Dette bruker SvK til å kjøpe inn beredskapsmateriell 
og bekoste sikringstiltak. SvK har det overordnete ansvaret for lagerhold og 
administrasjon. Ved behov kan selskapene som har behov for det, få brakt det materiellet 
som behøves i en beredskapssituasjon. 

Ville en tilsvarende sentralisert ordning for Norge være hensiktsmessig? Den ville sikre 
koordinerte innkjøp, godt lagerhold og tilgang på det som trengs under kritiske forhold. 
Innkjøp av meget kostbart materiell som det enkelte selskap ikke kan forsvare, kan 
foretas. Imidlertid kan det frata selskapene eget ansvar og øke risikoen for at materiellet 
ikke er godt nok spredt geografisk. eBeredskap kan kanskje på sikt utvikles til å bli en 
slik ordning. I første omgang ser prosjektgruppen det som viktigere å styrke eBeredskap 
og sikre at materiell legges inn i ordningen, enn å foreslå et alternativ. 

4.1.7 Forslag til tiltak 
Prosjektgruppen foreslår at NVE tilskriver alle enheter i KBO og ber om å få bekreftet at 
oversikt over tilgang til reservedeler, reparasjonsutstyr og øvrige ressurser, inklusive 
reservemateriell er utarbeidet. 

Ved senere tilsyn fra NVE skal medlemskap i eBeredskap anses som tilstrekkelig 
dokumentasjon dersom selskapets beredskaps- og reservemateriell er registrert i 
ordningen. 

Prosjektgruppen foreslår videre at det bør vurderes å gjøre medlemskap i eBeredskap 
obligatorisk, og at ordningen eventuelt administreres av Statnett og finansieres over 
sentralnett-tariffen. 
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4.2 Beredskapsmaster 
Beredskapsmaster benyttes ved luftledningshavarier i sentral- og regionalnettet. 
Konstruksjonene er modulbasert, enkle å transportere og montere, og de passer i de fleste 
terrengtyper. Det er lagt vekt på å velge samme type i Norge, Sverige og Finland. Statnett 
eier de fleste beredskapsmastene i Norge. Disse er ment for skader i Statnetts egne 
ledningsanlegg, men kan også være tilgjengelige for andre ved akutt behov. Det er 
imidlertid ikke slik at Statnetts beholdning av beredskapsmaster er ment å dekke 
behovene til alle ledningseiere. Det er derfor en forutsetning for dekkende beredskap at 
alle eiere av luftledninger har anskaffet et passende antall. Ved koordinerte anskaffelser 
og tilgjengelige oversikter, kan det samarbeides ved omfattende skader. 

4.2.1 Nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for luftledninger 
Det er inngått avtaler mellom TSO-ene (systemansvarlige) i Norden om 
reparasjonsberedskap for luftledninger. Det er laget behovsanalyser, oversikter over 
materiell, utstyr og entreprenører, utarbeidet et øvelsesprogram og gjennomført øvelser. 
Statnett har hatt en ledende rolle i dette arbeidet. 

Valg av type beredskapsmaster er samordnet mellom de nordiske lands 
sentralnettoperatører. 

4.2.2 Nasjonalt samarbeid om reparasjonsberedskap for luft-
ledninger 

Det eksisterer ikke et formalisert samarbeid om reparasjonsberedskap for luftledninger i 
sentral- og regionalnettet i Norge. Det finnes bilaterale avtaler, og avtaler mellom 
ledningseiere og entreprenører. 

Statnett arrangerer årlige øvelser i montasje av beredskapsmaster der øvrige ledningseiere 
i sentralnettet er blitt invitert. 

4.2.3 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at det nasjonalt må være tilgjengelig et tilstrekkelig antall 
beredskapsmaster som kan brukes i sentral- og regionalnettledninger. Mellom 50 til 132 
kV regionalnett kan som regel trestolper benyttes. I 300 kV og 420 kV sentralnett må 
fagverksmaster brukes. Alle ledningseiere må ha en oversikt over sitt minimums- og 
maksimumsbehov for beredskapsmaster i ulike situasjoner. Montasje av 
beredskapsmaster krever personell som har øvd på dette, teknisk utstyr og 
transportmidler. 

4.2.4 Forslag til tiltak 
Prosjektgruppen foreslår at alle eiere av ledninger med spenningsnivå minst 220 kV, skal 
anskaffe komplette sett av modulbaserte beredskapsmaster og øvrig materiell for minst tre 
mastepunkter, men ikke færre enn det minimumsbehovet eieren selv anslår. 

Alle eiere av ledninger i regionalnettet og 132 kV sentralnett skal ha lager av trestolper, 
eller om nødvendig fagverksmaster, samt øvrig materiell som dekker minimumsbehovet 
(eksempelvis tre mastepunkter). 
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For å dekke opp anslått maksimumsbehov, skal det inngås avtaler om tilgang til 
nødvendig antall beredskapsmaster. 

Prosjektgruppen foreslår videre at det i sentralnettet skal gjennomføres årlige øvelser i 
montasje av beredskapsmaster, enten i egen regi eller som et samarbeid mellom flere 
eiere. Eiere av sentralnettsledninger skal enten delta med egne ressurser på slike øvelser, 
eller selv gjennomføre øvelser. 

Eiere av ledninger i regionalnettet skal ha regelmessige beredskapsøvelser blant annet for 
å teste logistikken rundt det å fremskaffe, frakte og eventuelt sette opp beredskapsmaster. 

4.3 Sjøkabler 
Sjøkabelanlegg er som regel av stor betydning for forsyningssikkerheten. Anleggene er 
lite tilgjengelige og kompliserte å reparere. Dette er spesielt tilfelle på de høyeste 
spenningsnivåene der det er brukt oljekabel. For å få til en vellykket reparasjon, kreves 
spesialkompetanse, kabelskip og skjøteutstyr, skjøtemuffer og reservelengder, og 
gunstige værforhold. 

I regionalnettet er det om lag 100 sjøkabler på til sammen omtrent 300 km. I sentralnettet 
inklusive sjøkablene til Danmark, er det 17 sjøkabler på totalt 430 km. NordNed-kabelen 
er på 580 km. Gjennomsnittlig kabellengde eksklusiv NordNed er ca 25 km. 

Det er etablert en egen gruppe Sjøkabelberedskap som på vegne av medlemmene inngår 
rammeavtaler om beredskap med kabelskip, og har oversikt over beredskapsmateriell. For 
tiden er det inngått rammeavtale om beredskap med Amundsen Diving som har 
førstelinjeberedskap sør for Stad, og med Seløy Undervannsservice nord for Stad. Seløy 
har det tunge utstyret for hele kysten. For å bruke rammeavtalens betingelser må 
deltagerne inngå avropsavtale med ett av de selskapene det er inngått beredskapsavtale 
med. 

Årskontingenten er svært beskjeden (5 000 kr). Blant anslagsvis 50 eiere av store 
sjøkabelanlegg er det 29 deltagere. De øvrige 20 eiere av sjøkabelanlegg har valgt å stå 
utenfor selv om risikoen ved sjøkabelskader er stor. 

Følgende 32 selskaper er medlemmer i Sjøkabelberedskap per 17. oktober 2011: 

Medlemmer i Sjøkabelberedskap oktober 2011 
Alta Kraftlag A/L 
Austevoll Kraftlag BA 
BKK   Nett AS 
Finnås Kraftlag SA   
Fitjar Kraftlag 
Fjelberg Kraftlag 
Fusa Kraftlag 
Hammerfest Elverk Nett AS 
Hardanger Energi AS  
Haugaland Kraft AS 
HelgelandsKraft AS 
Istad Nett AS 

Nordmøre Energiverk AS 
Nordvest Nett AS 
NTE Nett AS 
Odda Energi AS 
Rauma Energi AS 
Sandøy Energi AS 
SKL Nett AS 
Skånevik-Ølen Kraftlag 
Statnett SF, Region nord 
Tafjord Kraftnett AS 
Trollfjord Kraft 
Troms Kraft Nett AS 
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KystTele  
Lofotkraft As 
Lyse Infra AS 
Norddal Elverk AS 

 

Tussa Kraft AS 
Tysnes Kraftlag P/L 
Varanger Kraftutvikling 
Ymber AS 

 

 
Alle eiere av sjøkabler i sentralnettet er med i Sjøkabelberedskap. Blant eiere med 
sjøkabelanlegg i regionalnettet som ikke er med, finner vi blant andre Narvik Energinett, 
SFE Nett, TrønderEnergi Nett, Nordlandsnett og Vesterålskraft Nett. 

Det er ofte svært lang leveringstid på reservemateriell til sjøkabler. Tilgangen på 
kompetent personell for å skjøte oljekabel er svært begrenset. 

I de senere år har det vært flere hendelser med lange reparasjonstider for sjøkabelanlegg. 
Vi nevner sjøkabelen til Værøy og Røst som ble skadet i januar 2006 og i juni 2010, og 
Oslofjordkablene som feilet våren 2008. Reparasjonstidene har vart fra måneder til år. 

Store sjøkabelsystemer produseres i Norge av Nexans i Halden. Det er også Nexans i 
Norge som har kompetanse på å skjøte oljeisolerte sjøkabler. Andre store leverandører av 
sjøkabelanlegg er ABB i Sverige, Prysmian (Draka og tidligere Pirelli) i Italia og nkt 
cables i Danmark. 

4.3.1 Vurderinger 
Prosjektgruppen vurderer at reparasjonstidene for sjøkabelanlegg må gjøres så korte som 
mulig. For å oppnå dette, må eierne av anleggene ha de viktigste komponentene på lager 
og sikre tilgangen på reparasjonsressurser. Dette gjelder reservelengder, skjøter og 
endemuffer, skjøteutstyr, kompetanse og skip. 

Kompetansen på å skjøte oljefylte sjøkabler er så begrenset at tiltak må iverksettes. Det 
enkleste er at det inngås en beredskapsavtale med leverandøren ved kjøp av et nytt 
sjøkabelanlegg som sikrer tilgangen på skjøtekompetanse, og at tiltak for å etablere 
beredskapsavtaler for eksisterende anlegg prioriteres høyt. Det bør vurderes å erstatte 
oljeisolerte sjøkabler i regionalnettet med mer moderne PEX-isolerte sjøkabler. 

Prosjektgruppen ser det som formålstjenlig at alle eiere av sjøkabelanlegg er med i 
sjøkabelgruppen. 

4.3.2 Forslag til tiltak 
Prosjektgruppen foreslår at alle eiere av sjøkabelanlegg anskaffer reservelengder for 
innskjøting ved skader. I tillegg skal eierne ha minst ett komplett trefasesett av alle 
aktuelle skjøte- og endemuffer. 

Sjøkabeleiere som har kritiske sjøkabler uten redundante forsyningsveier skal inngå 
beredskapsavtale om kabelskip og kabelmontører. I tillegg skal alle eiere av 
sjøkabelanlegg sikre at reparasjonstidene ved feil og skader er på et minimum ved for 
eksempel å delta i sjøkabelgruppen, slik at eierne med eget reservemateriell og 
sjøkabelgruppens beredskapsavtaler gjenoppretter kabelens funksjon uten unødig tap av 
tid. 

Ved nye sjøkabelanlegg skal det inngås beredskapsavtale. 
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Deltagelse i sjøkabelgruppen kan godtas som tilstrekkelig beredskap under forutsetning 
av at det er tegnet avropsavtale og meldt inn beredskapsressurser. 

4.3.3 Videre arbeid 
NVE har i ettertid arbeidet med å utvikle en policy på området. På grunn av at flere av 
sjøkabelanleggene har stor betydning, er det viktig med klare kriterier basert på 
bredskapsforskriftens krav. Policyen vil inneholde forhold knyttet til kompetanse og 
gjenoppretting av funksjon og kan tjene som tillegg til veiledningen til 
beredskapsforskriften. 

4.4 Landkabler 
Forholdene er ikke like kritiske for landkabler som ved sjøkabelanlegg, men på de 
høyeste spenningsnivåene trengs det spesialkompetanse for å reparere både olje- og PEX-
kabler. 

4.4.1 Vurderinger 
Prosjektgruppen vurderer at det er behov for å sikre tilgang på reparasjonsberedskap for 
feil på 300 og 400 kV kabelanlegg uavhengig av kabeltype. I tillegg må de mest kritiske 
reservekomponenter være tilgjengelige på kort varsel. 

4.4.2 Forslag til tiltak 
Alle eiere av 300 kV og 400 kV kabelanlegg skal inngå beredskapsavtale med 
kabelleverandør eller entreprenør med spesialkompetanse på skjøting av oljekabel 
og/eller PEX-kabel. 

Eiere av slike kabelanlegg skal selv eller i samarbeid med andre anskaffe 
reservekomponenter som skjøter og endeavslutninger i tilstrekkelig antall; minst ett 
trefasesett av hver, og et antall reservelengder for innskjøting. 

4.5 Transformatorer 
Transformatorene i sentral- og regionalnettet er store, tunge og har lang leveringstid. Det 
er komplisert å flytte de største av disse fra anlegget for reparasjon. Alderen på disse kan 
være opp til 60 år, og transportvektene kan være opptil 400 tonn. 

De eldre transformatorene ble ikke så hardt belastet fra starten av.  Men ettersom 
strømbehovet har økt, har belastningen blitt større. Det er også slik at enkelte 
transformatorer produsert på 70-tallet har dårligere kvalitet enn forventet. 

Anleggene er bygget med overkapasitet, men det betyr ikke alltid at N÷1-kriteriet 
oppfylles. Det finnes et antall dedikerte reservetransformatorer. Noen er mobile og satt på 
henger for rask transport, noen står tilkoblet i et anlegg som reserve eller i full drift. 

Ved feil på en transformator må det gjøres omkoblinger i nettet for å opprettholde driften. 
Det må gjennomføres en kompetent vurdering av feilen på den skadete transformatoren 
slik at tiltak kan iverksettes på stedet eller den fraktes til fabrikk for reparasjon. 
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Når transportvekten overskrider anslagsvis 70 tonn, må det foreligge egne transportplaner 
og eventuelt forhåndsdispensasjon fra Statens vegvesen for tungtransport på offentlig vei. 

Reparasjonstidene kan være fra dager til flere år. Leveringstiden på nye transformatorer 
kan også være flere år. Reparasjons- og nybyggingskapasiteten er begrenset, og når 
mange på verdensbasis er i ferd med å bestille økt transformeringskapasitet, må det 
forventes økte leveringstider også i for norske kunder. 

4.5.1 Reparasjonskapasitet 
Det produseres ikke lenger krafttransformatorer i Norge. Reparasjon av store 
transformatorer kan skje hos ABB i Drammen i det som en gang var fabrikken til 
National Industri. Det er også mulig å få reparert transformatorer flere steder i utlandet. 

ABB i Drammen reparerer krafttransformatorer av alle fabrikat og typer. En reparasjon 
kan innebære alt fra tørking og inhibering av papir og olje til komplett ny vikling og 
kjerne. Verkstedet har gode tungtransportmuligheter med skip, bil og jernbane. 

Verkstedet har et stort arkiv av tegninger på transformatorer levert av tidligere National 
Industri og ASEA Per Kure, og tilgang på tegninger til transformatorer levert av ABB og 
BBC. 

Enkelte norske transformatoreiere har inngått beredskapsavtale med ABB i Drammen om 
reparasjon. 

4.5.2 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at tilgangen på reparasjonsberedskap og nybygging fortsatt vil 
være begrenset. Situasjonen er gradvis blitt verre, og det er derfor viktig å ha 
oppmerksomhet om situasjonen. Det synes lite tilfredsstillende at så få eiere av 
transformatorer i sentralnettet har inngått avtaler om reparasjonsberedskap. 

For å sikre raske og kompetente vurderinger i forbindelse med ulike feilhendelser, må 
eiere av krafttransformatorer ha grunnleggende kompetanse til å gjøre innledende 
vurderinger, og sikre seg tilgang til spesialkompetanse. 

Eiere av krafttransformatorer må ha tilgang på beredskaps- eller reservetransformatorer 
og ha en plan for ombytting av transformatorer ved alvorlige feil og skader. 

Transformatorene er de mest kostbare og viktigste enkeltkomponenter i nettet, og de med 
lengst reparasjons- og leveringstider. Ved enkelte anlegg har det skjedd så store endringer 
i transportmulighetene fra den gang transformatorene ankom for 50 år siden og til i dag, 
at det nå må velges andre transportløsninger og ruter. 

Fordi beredskaps- og reservetransformatorer medfører så store investeringer, er det 
naturlig å samarbeide om dette. 

Prosjektgruppen understreker at det er av stor betydning å unngå skader på 
krafttransformatorer og trinnkoblere, og man må derfor ha et omfattende og grundig 
overvåkings- og vedlikeholdsprogram. Et slikt program må utarbeides i samråd med 
anerkjent fagekspertise, resultater og vurderinger dokumenteres, og tiltak gjennomføres. 
Aktuelle kontrollmetoder er gassanalyser, oljeanalyser, resistansmåling i trinnkobler, 
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måling av dielektrisk tapsfaktor, elektrisk utladningsnivå og temperatur, samt utvendig 
inspeksjon. 

Det er viktig å merke seg at oljeanalyser ikke sier noe om tilstanden på transformatoren 
og trinnkobleren, men kun takten på aldringsprosessen for olje og papir. Metodene sier 
ikke noe om hvorvidt viklingene er stramme og kan tåle en kortslutning, eller status på 
papiret i viklingene (DP-grad) som vil indikere hva som kan være forventet restlevetid på 
transformatoren. 

4.5.3 Forslag til tiltak 
Eiere av krafttransformatorer skal ha grunnleggende transformatorkompetanse og tilgang 
på spesialkompetanse. Videre skal eieren sikre at dokumentasjon og tegninger er 
tilgjengelig. 

Det må inngås avtaler om reparasjonsberedskap for de aller viktigste transformatorene. 

Det skal være utarbeidet transportplaner i samråd med Statnett Transport eller andre 
transportselskaper når transportvekten overstiger anslagsvis 70 tonn. 

Alle eiere av transformatorstasjoner skal gjøre en vurdering av den forsyningsmessige 
konsekvensen ved havari for å finne behovet for beredskapstransformatorer, og anskaffe 
slike. Dette bør skje i samarbeid mellom flere eiere. Vær oppmerksom på at 
koblingsgruppe og nyanser i spenningsnivå vil kunne være en utfordring, selv om 
trinning kan ivareta noe. 

Det bør videre vurderes om transformatorer andre steder i nettet kan flyttes i en 
beredskapssituasjon. I så fall bør det inngås avtaler med relevante transformatoreiere om 
dette. 

Transformatorene skal være omfattet av et faglig forsvarlig overvåkings- og 
vedlikeholdsprogram for å forebygge og unngå alvorlige skader.  

4.6 SF6-anlegg 
SF6-anlegg for de høyeste spenningsnivåene er ”skreddersydd” for det anlegget de står i. 
Det finnes relativt få slike anlegg i Norge. Ved skade i anlegget må som regel ett eller 
flere felt erstattes. Slike er ikke uten videre tilgjengelige, men må spesialproduseres, noe 
som medfører lange leverings- og reparasjonstider. Kompetansen hos anleggseierne er 
begrenset. Det er etablert en egen brukergruppe for gassisolerte koblingsanlegg. 

4.6.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at eiere av SF6-anlegg må gjøre en grundig vurdering av hvilke 
tiltak som må gjennomføres for å gjenopprette driften ved feil. Det kan etableres 
provisoriske løsninger i form av forbikoblinger. Disse må forberedes og øves. 

4.6.2 Forslag til tiltak 
Alle eiere av gassisolerte koblingsanlegg med merkespenning høyere enn 100 kV skal 
gjøre en grundig analyse av konsekvensene for forsyningssikkerheten ved feil i anlegget. 
Analysen skal peke på mulige tiltak og beredskapsplaner. 
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Det skal forberedes provisoriske tiltak for å opprettholde forsyningen ved feil i anlegget. 
Slike tiltak skal være klar til bruk, utprøvd og øvet. Omstilling av relévern i stasjonen og 
tilgrensende stasjoner skal være vurdert og planlagt. 

Det skal finnes beredskapsavtaler for reparasjon av anlegget, eller for å etablere 
provisoriske tiltak som forbikoblinger. Slike avtaler kan inngås med fabrikanten hvis det 
er mulig, eller med kompetent entreprenør. 
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5 Oversikt over øvrige nødvendige 
ressurser 

5.1 Driftskontrollsystemer og driftssentraler 
Under en feilsituasjon spiller driftssentralen en avgjørende rolle i 
reparasjonsberedskapen. Samtidig baserer driftssentralen seg på et avansert 
driftskontrollsystem og omfattende samband. 

Driftskontrollsystemer klassifiseres etter sin betydning for kraftsystemet. 
Driftskontrollsystemer og driftssentraler i sentral- og regionalnettet er gjennomgående 
plassert i de to høyeste klassene – klasse 3 og 2. 

Driftskontrollsystemer omfatter driftssentraler, sambandsanlegg og øvrige anlegg og 
komponenter som ivaretar driftskontrollfunksjoner. 

5.2 Driftssentral 
Foruten å styre koblinger i nettet, er det til driftssentralen at alle feilmeldinger kommer. 
Det er her de første vurderingene gjøres, og er det ikke mulig å rette forholdet ved 
omkoblinger, vurderer driftssentralen hvem som skal varsles og utfører selve varslingen. 
Kriseledelse foregår ofte fra driftssentralen eller tilstøtende lokaler. Driftssentralen har 
kontakt med mannskapet på feilstedet. Driftssentralen er derfor selve kjernen i 
beredskapsarbeidet. Driftssentraler i klasse 3 er døgnbemannet. Driftssentraler i klasse 2 
er i enkelte tilfeller ubemannet utenom normal arbeidstid med mindre en kritisk situasjon 
oppstår. 

Betjeningen på en sentral må ha kompetanse utover det å gi ordrer om koblinger. Foruten 
omfattende kunnskaper om drift av nettet, må de vite hva som kan være aktuelle 
omkoblingsmuligheter ved omfattende feilsituasjoner, og de må kunne gjøre raske 
vurderinger i vanskelige situasjoner under sterkt press. 

5.2.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at for sentral- og regionalnettet er driftssentralen av avgjørende 
betydning. For å få til rask respons ved en feil, må det være personell til stede for å gjøre 
de innledende vurderinger. En hjemmevaktordning eller påkallingsvakt gir ikke samme 
sikkerhet. 

Driftssentralen med tilstøtende lokaler er det området der kriseledelse ofte foregår. Det 
må derfor sikres at sentralen og nabolokalene er egnet for dette formålet slik at 
kriseledelsen kan samles, og at kommunikasjonsveiene er korte. 

5.2.2 Forslag til tiltak 
Prosjektgruppen foreslår at alle driftssentraler i klasse 3 og 2 er døgnbemannet. 

Prosjektgruppen foreslår videre at det settes av tilstrekkelig med møterom og 
kontorplasser i tilstøtende rom for å kunne ha en effektiv kriseledelse. 
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5.3 Driftskontrollsystem 
Styring og overvåking av anleggene skjer i et driftskontrollsystem. Dette systemet baserer 
seg på datainnsamling over ulike sambandslinjer, dataprosessering og utstyr for sikker 
datatransmisjon. Systemene er omfattende og komplekse og de bygges med strenge krav 
til sikker funksjon. Allikevel vil det oppstå feil i komponenter eller sambandsveier. Også 
for driftskontrollsystemet skal det derfor være etablert reparasjonsberedskap. En 
tilkallingsliste vurderes som et absolutt minimum. 

5.3.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at det er behov for å ha et minimum av reservedeler for de 
viktigste komponentene. Skal reservene være brukbare i alle situasjoner, må de 
oppbevares EMP-sikkert. Videre er det behov for grunnleggende kompetanse om 
prosessanlegget og sambandssystemene slik at det kan gjøres utskiftinger, omkoblinger 
eller tilkalles annen hjelp. 

5.3.2 Forslag til tiltak 
Alle eiere av driftskontrollsystemer i klasse 3 og 2 skal ha tilgang til reservekomponenter. 
Dette omfatter blant annet minst én komplett arbeidsstasjon og andre viktige 
komponenter i prosessanlegget og i sambandsveiene til anlegg i klasse 3 og 2. 

Det skal inngås avtale om reparasjonsberedskap for prosessanlegget, 
sambandsinstallasjoner, lokalkontrollanlegg og innstilling av relévern når selskapet selv 
ikke har denne kompetansen. 

5.4 Samband 
Samband dekker både talesamband og datasamband. Aktuelle sambandsmedier er 
driftstelefon mellom kontrollrom, radiosamband, satellittelefon, fasttelefon og 
mobiltelefon. Overføringen av signaler skjer som radiobølger og over kobber- eller 
fiberkabel. 

Det er behov for kompetanse om de valgte løsningene og reparasjonsberedskap for disse. 
Kompetansen på eksisterende og eldre samband er minkende. Det er imidlertid mer fokus 
på IP-basert samband over fiber, og dette er det mer kompetanse på. 

5.4.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at noe av det aller viktigste i en feilsituasjon er å ha 
kommunikasjon mellom kriseledelse (driftssentral), mannskapene i felten som skal gjøre 
vurderinger og reparere, og bemanningen i stasjoner og anlegg. Selskapene må derfor ha 
grunnleggende kompetanse om funksjonaliteten i sambandsanleggene. Det må være 
inngått avtaler om beredskap med eksterne leverandører ved feil i sambandsanleggene 
som selskapet ikke selv har kompetanse til å rette. 
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5.4.2 Forslag til tiltak 
Alle eiere av sambandsanlegg skal ha grunnleggende kompetanse om anleggene slik at de 
kan gjøre faglige vurderinger ved feil, foreta enkle reparasjoner og utskiftinger, og tilkalle 
mer kompetent hjelp ved behov. 

Det skal inngås reparasjonsberedskapsavtaler for sambandsanleggene og med tilbydere av 
sambandstjenester hvis kompetansen ikke finnes i eget selskap. 

5.5 Entreprenører 
I de senere år har mange nettselskaper skilt ut entreprenørtjenester i egne selskaper. 
Netteiere innen regional- og sentralnettet er derfor i stadig større grad avhengig av å 
kjøpe tjenester de tidligere hadde selv. Entreprenører, og ofte materiell-leverandører, blir 
derfor viktige støttespillere i reparasjonsberedskapen. De har ofte kompetanse som er helt 
nødvendig i en feilsituasjon, både fordi de har ressurser i form av personell og utstyr, men 
også fordi de har kompetanse på logistikk, arbeidsledelse, organisering av store prosjekter 
og reparasjoner som krever spesialkompetanse. Innen flere fagområder er dette 
spisskompetanse som nettselskapene selv burde ha i eget selskap. 

Noen av de største norske entreprenørene er i ferd med å utvikle et konsept for nasjonal 
reparasjonsberedskap. Her er formålet å kunne holde en stående beredskapsstyrke med 
nødvendig kompetanse, utstyr og tilgang på materiell som kan bidra til å løse store 
driftsforstyrrelser. Dette gjelder spesielt innen distribusjonsnettet, men kan også i noen 
grad bidra på sentral- og regionalnettet.  Ressursene som tenkes tilbudt innenfor regional- 
og sentralnett, utgjør montører, saksbehandlere og administrativt personell. Beredskapen 
skal være tilgjengelig for alle netteiere i Norge. I sentral- og regionalnettet vil ressurser 
fra entreprenører kunne bistå i samarbeid med ressurser i selskapene. Ved større 
hendelser vil bistand fra andre selskaper, via for eksempel KBO-systemet, kunne være 
like viktig som hjelp fra entreprenører. 

Ved store driftsforstyrrelser er det andre behov enn ved normal drift og feilretting, både i 
forhold til omfang og type kompetanse og utstyr. Det kreves ofte mye tungt spesialutstyr 
for å rydde skog, reise master, trekke luftspenn etc. Dette er utstyr som normalt kun er 
tilgjengelig hos entreprenørene. 

Det er viktig å ha beredskapsplan for oppbemanning, administrasjon og drift av en stor 
beredskapsstyrke når det er store nettutfallet med omfattende skader.  Etablering av en 
nasjonal ordning på vil spesielt for distribusjonsnettet være en forsikring for norske 
netteiere som knytter seg til. Fordi ordningen sjeldnere vil bli benyttet innenfor sentral- 
og regionalnettet, bør det her holdes øvelser slik at man vet at systemet fungerer. 

De selskapene som i dag samarbeider om denne ordningen er NTE Energi AS – Steinkjer, 
BKK Nett AS – Bergen, Lyse Infra AS – Stavanger, EB Energimontasje AS – Drammen, 
BE Energimontasje AS – Bodø, TrønderEnergi Elektromontasje AS – Trondheim, Otera 
Montasje AS – Kristiansand og Infratek Entreprenør AS – Oslo. 

5.5.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at selskapenes egne ressurser og kompetanse, i samarbeid med 
eksterne entreprenører, gir tilstrekkelige ressurser til å dekke omfattende feilsituasjoner. 
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Kapasiteten kan bli anstrengt ved ekstraordinært sjeldne hendelser. Dette kan eksempelvis 
være hendelser med stort geografisk omfang eller som inntreffer samtidig med andre 
kritiske forhold som pandemi eller streik. Selv om sannsynligheten er svært liten, kan 
konsekvensene være slik at KBO-systemet må tre i funksjon. 

Prosjektgruppen ser positivt på initiativet til å etablere og samordne landets 
beredskapsressurser slik som omtalt over, med de begrensninger som gjelder innenfor 
sentral- og regionalnettet. 

5.5.2 Forslag til tiltak 
Prosjektgruppen ber om at dette initiativet videreføres og gjøres godt kjent for alle 
enheter i KBO. Informasjon kan formidles på konferanser arrangert av NVE eller ved de 
årlige beredskapssamlingene som KDS arrangerer i sitt distrikt. 

Det anbefales videre å gjøre KBO-systemet enda bedre rustet til å takle ekstraordinære 
hendelser ved blant annet å prioritere rekkefølgen på gjenoppbygging og ta i bruk 
kompetanse og ressurser fra mange selskaper. 

5.6 Kompetanse og personell 
Noe av kompetansebehovet er beskrevet i kapittel 4, og i 5.1 – 5.5 over. I en omfattende 
feilsituasjon er allikevel det å ha en kompetent kriseledelse mest avgjørende, og dette må 
selskapene ha innenfor egne rekker. Det er utarbeidet planer for pandemiberedskap som 
skal gi en grundig gjennomgang av hvilket personale som er viktigst i kritiske situasjoner. 

5.6.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at det er behov for en gjennomgang av den kompetanse og 
bemanning som er nødvendig i ulike feiltilfeller i sentral- og regionalnettet. Når det 
gjelder samtidige sjeldne hendelser som for eksempel nedising av linjer, kan trolig mye 
av organisering og ressurser fra distribusjonsnettet brukes. Dette kommer i tillegg til hjelp 
via KBO-systemet fra selskaper som i den aktuelle situasjonen ikke er rammet av 
hendelsen. Gjennomgangen må inkludere egne ansatte, og ansatte hos eksterne 
leverandører og bør sees ses i sammenheng med planene for pandemiberedskap. 

5.6.2 Forslag til tiltak 
Selskapene skal dokumentere oppdaterte oversikter over den kompetanse og det personell 
som trengs ved omfattende hendelser som krever gjenoppretting av funksjon. Dette skal 
beskrives i ROS-analysen for selskapet. Tilgang på kompetanse og personell utenfor egne 
rekker skal dokumenteres. 

5.6.3 Kompetanseforskriften 
Etter at prosjektet var fullført, fastsatte Olje- og energidepartementet FOR-2011-03-10-
263 forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer 
(kompetanseforskriften)2 med virkning fra 2011-07-01 og med en overgangsordning fram 

 
2 Opphevet 
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til 1. juli 2013. Forskriften stiller konkrete krav til bemanning innen utvalgte 
kompetanseområder for nettselskaper med inntektsramme og for kraftproduksjonsenheter 
med anleggskonsesjon etter energiloven. Forskriften regulerer konsesjonærenes 
egenkompetanse i ordinære driftssituasjoner. Beredskapssituasjoner skal håndteres, for 
eksempel som følge av uvær, av annet regelverk. Det vil i praksis si at kompetente 
personellressurser som er nødvendig for god reparasjonsberedskap, kan utgjøres både av 
egne ansatte og av andre. 

5.7 Eksterne leverandører 
Prosjektdeltagerne har gitt en oversikt over hvilke eksterne leverandører de er avhengige 
av. Noe av formålet med dette er å se om flere selskaper har avtale med de samme 
leverandørene, og om dette kan utgjøre en risiko for kolliderende prioritering i en kritisk 
situasjon. Spesielt nevnes betydningen av å ha beredskapsavtale med helikopterselskap 
fordi det er risiko for at media kan ta alle helikoptre dersom avtale ikke er inngått. 

5.7.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at det finnes en viss risiko for at flere kraftselskaper inngår 
beredskapsavtaler med de samme eksterne leverandørene. Problemstillingen er mest 
aktuelt på linjenett i regionalnettet på grunn av antall ledninger som kan havarere i en 
ekstraordinær situasjon, eller ved at det er radiell forsyning. 

I avtalene bør prioritet, oppmøtetid, kapasitet og oppskalering angis. Ved omfattende 
skader hos flere kraftselskaper er det muligheter for at de eksterne leverandørene ikke kan 
yte den nødvendige kapasitet eller prioritet. Kraftselskapene er spredt over hele landet, og 
det burde derfor være mulig å unngå for stor konsentrasjon av beredskapsavtaler hos 
leverandører i samme geografiske område. Det kan være hensiktsmessig å inngå 
beredskapsavtale med en lokal leverandør, og en avtale til med en leverandør i et annen 
del av landet. 

5.7.2 Forslag til tiltak 
Prosjektgruppen foreslår at det ved inngåelse av beredskapsavtaler alltid skal angis, 
maksimal responstid, hvilket materiell som skal være tilgjengelig og øvrige ressurser, 
samt garanterte muligheter for oppskalering. 

Videre foreslår prosjektgruppen at KDS for alle enheter i KBO innen sitt distrikt gjør en 
vurdering av alle inngåtte beredskapsavtaler, og kontrollerer at avtalene sett i 
sammenheng virker realistiske i en ekstraordinær situasjon. 

5.8 Tungtransport 
For å kunne flytte de tyngste og største komponentene i kraftforsyningen på kort varsel, 
er det etablert en tungtransportberedskap. Statnett har ansvaret for denne, og 
tungtransportberedskapen er organisert i Statnetts heleide datterselskap Statnett 
Transport. Statnett Transport transporterer tunge laster på vei, til sjøs og på jernbane. 
Selskapet har markedets letteste utstyr for transport av enheter opptil 350 tonn på 
offentlig vei, og 500 tonn på lukkede områder. 



 

 39 

Transportmessig sjøtjeneste utføres av skipene Elektron og Elektron II. Maks 
lastekapasitet er 2000 tonn og ramper bygget for å bære vekter opp til 500 tonn. Skipene 
er bygget for å kunne laste og losse på mer enn 50 spesialtilpassede anløpssteder langs 
hele kysten. 

For transport på jernbane disponeres en 18-akslet vogn som kan ta en nyttelast på 210 
tonn, avhengig av jernbanenettets kapasitet. 

Selskapets forretningsmessige fundament er i norsk energiforsyning, som transportør av 
tunge komponenter til energiforsyningsanlegg over hele landet. I tillegg utføres oppdrag 
for vindkraftindustrien, olje- og offshoreindustrien, byggere av samfunnsmessig 
infrastruktur og forsvaret. Et spesialområde er legging og reparasjon av sjøkabler. 

Statnett Transport har 44 medarbeidere, fordelt på sjø og land. De ansatte har solid 
kompetanse og lang erfaring med gjennomføring av tunge transportoppdrag på vei, sjø og 
jernbane. På Holmen i Drammen har selskapet sitt hovedkontor med verksted og 
beliggenhet til havn. 

I 1995 fastsatte Olje- og energidepartementet retningslinjer for tungtransport i 
kraftforsyningen. Retningslinjene beskriver behovet for tungtransportberedskap i fredstid 
og ved beredskap/krig, Statnetts rolle, hvordan utgiftene skal dekkes, klargjøringstider i 
fred og ved beredskap/krig, og hvordan tungtransportberedskapen styres. Retningslinjene 
er tatt inn i vedlegg 3. 
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6 Oversikt over lagerplasser 
Det er et krav at det skal være tilgang til reservedeler, reserve- og beredskapsmateriell, 
verktøy og maskiner, og ulike kjøretøy. Mye av materiellet er spesielt og inngår ikke i det 
alminnelige lagerholdet. Det er ofte særskilte krav til oppbevaring slik at utstyret ikke tar 
skade. De fleste KBO-enheter av noen størrelse har etablert egne beredskapslagre, 
eventuelt i samarbeid mellom flere. 

Fordi lagrene inneholder kritisk utstyr for beredskapen er det ikke ønskelig å 
offentliggjøre en beskrivelse av hvor disse lagerplassene er lokalisert eller hva de 
inneholder. 

6.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at det er viktig at det finnes lagre med beredskapsmateriell, at 
lagrene til sammen inneholder alt som kan behøves, og at de er spredt geografisk. 
Lagerstatus bør gjøres tilgjengelig for KDS slik at det for hvert distrikt finnes en samlet 
oversikt. 

6.2 Forslag til tiltak 
Alle som eier produksjons- og nettanlegg i sentral- og regionalnettet tilskrives og bes om 
å sende inn komplette oversikter over reserve- og beredskapsmateriell, og angi hvor og 
hvordan det er lagret, og sende oversiktene til KDS. Er selskapet registrert i eBeredskap 
og reservemateriellet registrert i basen, kan KDS hente ut opplysningene direkte. 

NVE avtaler hvordan disse dataene skal oppbevares, brukes og oppdateres. 
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7 Samarbeidsordninger og 
varsling 

7.1 Samarbeidsordninger 
Det er et mangeårig samarbeid mellom norske kraftselskaper om å bistå hverandre i 
ekstraordinære situasjoner. Bistanden er i form av personell, materiell, kompetanse og 
øvrige ressurser. Dette samarbeidet er noen ganger basert på skriftlige avtaler, men ofte er 
det slik at i en krisesituasjon tilbys bistand uten et avtalegrunnlag. Alle enheter i KBO er 
organisert i distrikter med en distriktssjef KDS. Denne har et overordnet ansvar for å 
organisere bistand i ekstraordinære situasjoner, og kan i gitte tilfeller gis fullmakter for å 
handle på vegne av NVE. 

KDS arrangerer årlige møter om ulike temaer for alle KBO-enhetene i sitt distrikt. På 
denne måten knyttes kontakter og det blir lettere å både be om hjelp og tilby hjelp. KDS 
har dessuten som oppgave å ha oversikt over beredskapen i sitt distrikt. NVE arrangerer 
årlige beredskapskonferanser for alle beredskapsledere, beredskapskoordinatorer og IT-
sikkerhetsledere. På denne måten legges det til rette for å utvikle et beredskapsnettverk 
som senere kan danne grunnlaget for samarbeid. 

I de senere år er det etablert flere samarbeidsordninger. Her nevnes eBeredskap, 
Sjøkabelbelberedskap, IFER, eBeredskap Nordland, samarbeidsordningen i Buskerud og 
samarbeidsordningen i Nord-Troms og Finnmark, og i Sogn. 

Slike ordninger er med på å gjøre den totale beredskapen bedre. Ingen selskap har 
tilstrekkelige ressurser innen egne rekker til å kunne håndtere de aller mest krevende 
utfordringer i alle kritiske situasjoner. Det er derfor gode grunner for velfungerende 
samarbeidsordninger. Ved å samarbeide om beredskap blir tilgangen på ressurser for det 
enkelte selskap i ordningen bedre. I tillegg kan de ulike deltagerne spesialisere seg på et 
utvalg av oppgaver, og ordningen kan inngå eksterne avtaler på vegne av alle deltagerne. 

Det er undersøkt om regionalnettselskapene langs grensen har etablert avtaler eller 
samarbeidsordninger med naboselskapene i Sverige, Finland eller Russland. Dette er ikke 
tilfelle, men kunne kanskje ha vært en styrke for reparasjonsberedskapen ved å få tilgang 
på ressurser. Det skal bemerkes at Infratek har tilgang til ressurser i Sverige, Finland og 
Norge. 

Det er etablert en nordisk samarbeidsgruppe kalt NordBER der beredskapsmyndigheter 
og systemansvarlige deltar. Medlemmer er fra Danmark Energistyrelsen og Energinet.dk, 
fra Finland Försörjningsberedskapscentralen og Fingrid, fra Island Orkustofnun og 
Landsnet, fra Norge NVE og Statnett, og fra Sverige Energimyndigheten og Svenska 
Kraftnät. NordBER har fastsatt et treårig arbeidsprogram der det skal utarbeides risiko- 
og sårbarhetsanalyser, beredskapsplan, plan for reparasjonsberedskap, plan for 
kommunikasjonssystemer og øvelser. Overordnet for dette arbeidet er hendelser som kan 
ramme elforsyningen i mer enn ett nordisk land, eller hendelser som er så omfattende, at 
det er behov for bistand fra et annet nordisk land. 
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7.1.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at gode samarbeidsordninger om beredskap styrker 
totalberedskapen i kraftforsyningen. Det gir tilgang til større ressurser enn hva det enkelte 
selskap har muligheter for alene. Ressursene er både menneskelige og tekniske. I tillegg 
gir samarbeidet muligheter for spesialisering og deling av kompetanse, og en mulighet for 
at fellesskapet tilegner seg utfyllende kompetanse i forhold til hva det enkelte selskap 
normalt innehar. 

Prosjektgruppen vurderer videre at samarbeidsordningene kan videreutvikles og styrkes 
på regional basis, gjerne med bistand fra KDS. Beredskapsarbeidet kan etter hvert 
formaliseres, og prosjektgruppen er av den oppfatning at eBeredskap kan være en 
paraplyorganisasjon for et omfattende regionalt samarbeid. 

7.1.2 Forslag til tiltak 
KDS har samarbeid i distriktet som tema på sine årlige møter og virker for å få til 
strukturerte samarbeidsordninger. 

NVE prioriterer å gi veiledning om beredskap og støtte til samarbeidsordninger som er i 
en oppstartfase. 

Ved vurdering av KBO-enhetenes beredskapsressurser legger NVE den samlete 
ressurstilgangen i samarbeidsordningen til grunn. 

7.2 Varsling 
For å kunne oppnå en effektiv reparasjonsberedskap og for å varsle de som måtte 
rammes, må det foreligge planer for varsling. Når en hendelse oppdages og så snart det er 
foretatt innledende vurderinger, er det viktig å varsle. 

Varslingen ved feil i sentral- og regionalnettet går primært mellom sentral- og 
regionalnetteiere, og til eiere av produksjonsenheter som mater inn på disse nettnivåene. 
Hovedhensikten med varslingen er å koordinere omkoblinger i nettet for å gjenopprette 
driften, og for at øvrige berørte netteiere og produsenter kan tilpasse seg til 
feilsituasjonen, avbryte pågående arbeider og varsle videre. 

Det er normal rutine der det er bemannete driftssentraler i regionalnettet, å varsle direkte 
til omkringliggende selskapers driftssentraler. Nedenfor er Statnetts rutiner beskrevet. 

7.2.1 Praktisering av varsling med utgangspunkt i 
systemansvarsforskriften 

Statnetts regionsentraler har et særlig ansvar for dette og har etablerte rutiner for varsling. 
Gjeldende praksis for operativ drift er videre beskrevet her: 

Ved driftsforstyrrelser som berører flere netteiere, tar systemansvarlig en koordinerende 
rolle for mest mulig effektiv gjenoppretting. Der gjenoppretting utføres best gjennom 
direkte kontakt mellom berørte parter, uten involvering av systemansvarlig, kan dette 
avtales, og systemansvarlig orienteres når normal drift er gjenopprettet. Oppstår det 
uoverensstemmelse, involveres systemansvarlig igjen. 
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Ved driftsforstyrrelser som går over regiongrensene til systemansvarlig, avtales det 
mellom regionsentralene og berørt aktør hvordan en mest hensiktsmessig gjenoppretting 
kan gjøres. 

Avhengig av situasjonen, kan det være mest hensiktsmessig at aktøren forholder seg til én 
regionsentral, før man fortsetter i neste region, alternativt kan berørt part operere mot 
begge sentraler parallelt, gitt to avgrensede nett. Når nett mellom to regioner skal kobles 
sammen, vil det alltid være kommunikasjon mellom berørt aktør og begge 
regionsentralene, og også landssentralen. Landssentralen har en koordinerende rolle 
mellom regionsentraler ved behov. Landssentralen er også involvert når separatnett 
koples tilbake til hovednett igjen og ved øvrige forhold som påvirker systemdriften. 

I systemansvarliges merknader heter det: ”Det utarbeides konkrete gjenopprettingsplaner 
for unormale driftsforhold av en viss betydning, og rutinemessig for all N÷0 drift der det 
normalt er N÷1. Radial med effektoverskudd regnes ikke som N÷0.” 

”Konsesjonær skal utarbeide plan for effektiv gjenoppretting av normal drift av egne 
anlegg, ved driftsforstyrrelser i regional- og sentralnettet og tilknyttede 
produksjonsenheter. Planen skal forelegges systemansvarlig for vedtak. Systemansvarlig 
skal samordne inngrep ved driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer. 

Systemansvarlig skal fastsette hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et område 
som midlertidig er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett. 
Systemansvarlig kan i vanskelige driftssituasjoner rekvirere effekttilgang ved å kreve at 
all tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon og forbruk anmeldes i 
regulerkraftmarkedet, etter at prisen i elspotmarkedet er satt. 

Systemansvarlig kan ved driftsforstyrrelser kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar 
effekt i produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. Ikke anmeldt produksjon 
prissettes til elspotområdets regulerkraftpris, dersom ikke annet er avtalt.” 

Ved søknad om driftsstanser skal det utarbeides en gjenopprettingsplan. Planen blir 
gjerne utarbeidet både av og i samarbeid med berørte parter gjennom systemansvarligs 
revisjonskontor. Slik malen viser, skal kritiske komponenter identifiseres (verst tenkelige 
utfall) og en plan for hva som skal gjøres ligge klar. Forutsetninger om evt å avbryte 
arbeid, ekstra beredskap, og hvilke parter som berøres, skal være gitt. 

Alle parter som er involvert, blir orientert. Dette gjelder de som står for selve 
driftsstansen, parter som må agere i tilfelle noe skjer, og også aktører som kun blir berørt 
ved et eventuelt utfall. Planen blir oversendt så snart den er fastlagt, og driftstansen er 
godkjent. 

Systemansvarlig skal som hovedregel varsles umiddelbart ved driftsforstyrrelser. Ved 
utfall av transformatorer mellom regionalnett og distribusjonsnett, og utfall av 
regionalnettledninger, kan gjeninnkobling forsøkes umiddelbart dersom det vurderes 
forsvarlig og feilen har lokal årsak. Systemansvarlig varsles så snart som mulig i ettertid. 
Man må imidlertid ikke pålaste et sentralnettpunkt med mer enn på forhånd avtalt antall 
MW uten å ta kontakt med systemansvarlig. 

Ved utfall av produksjon kan konsesjonæren forsøke å kompensere avvik fra 
produksjonsplanen ved hjelp av andre aggregater i samme stasjonsgruppe. Er utfallet 
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større enn avtalt antall MW, må likevel systemansvarlig varsles umiddelbart. Er utfallet 
mindre enn disse grenseverdiene, informeres systemansvarlig i nødvendig grad. 

For spesielle driftssituasjoner kan systemansvarlig i samarbeid med berørte 
konsesjonærer innføre andre rutiner for varsling ved driftsforstyrrelser. Dersom det ikke 
oppnås kontakt med systemansvarlig innen rimelig tid, skal lokal gjenoppbygging gjøres 
så langt som mulig i henhold til gjeldende gjenoppbyggingsplaner. 

Ved asynkrone separatdrifter bygges nettet opp lokalt. I slike situasjoner fungerer en på 
forhånd utpekt konsesjonær som lokal koordinator under gjenoppbyggingen inntil kontakt 
med systemansvarlig oppnås. 

Statnett varsler Nord Pool via UMM. 

7.2.2 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at beskrivelsen over gir et godt bilde av et velfungerende 
varslingssystem internt mellom selskapene. Når det gjelder varsling til mulige andre 
berørte, virker det ikke som om rutinene er like gode. Prosjektgruppen mener det er av 
stor betydning å ha forhåndsdefinerte lister over hvem som skal varsles i ulike 
situasjoner, når de skal varsles og hvem som er ansvarlig for varslingen. Dette vil kunne 
være svært forskjellig under ulike scenarioer, der særlig varighet og omfang av 
strømløshet hos sluttbrukere må tillegges stor vekt. 

I tillegg er det viktig at det er en forståelse mellom Statnett og kraftselskapene at ordinære 
krav i FIKS i visse tilfeller må tilsidesettes i en gjenopprettingsfase. Dette kan for 
eksempel gjelde spolekompensering og reservevernfunksjoner. 

7.2.3 Forslag til tiltak 
Alle selskaper i sentral- og regionalnettet og tilsvarende produsenter skal ha oppdaterte 
rutiner for varsling av andre berørte enheter i KBO. Rutinene skal testes jevnlig og 
oppdateres fortløpende. 

For bruk ved strømstans som rammer sluttbrukere, skal det likeledes være utarbeidet 
rutiner for varsling som inkluderer berørte myndigheter, publikum og media. 

Rutinene skal tydelig beskrive når det skal varsles, hvem som varsles, hvor raskt det skal 
varsles, og hvem som er ansvarlig for å varsle. 

7.3 Øvelser 
For å være sikker på at beredskap og provisoriske løsninger er effektive, må det 
gjennomføres øvelser. Under avsnittet om beredskapsmaster er dette nevnt spesielt. Der 
hvor det er meningen å sette inn en reservetransformator eller flytte en transformator fra 
et annet sted i nettet, er også dette noe det kan øves på når en transformator allikevel skal 
flyttes. Når den provisoriske løsningen er forbikobling av utstyr i et koblingsanlegg, må 
forberedelser være gjort, utstyret som skal brukes være klart, og det må ha vært øvd på å 
gjøre selve operasjonen. 
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7.3.1 Nordiske øvelser 
Innenfor det nordiske elberedskapssamarbeidet NordBER er det etablert en egen gruppe 
som skal samordne nordiske øvelser. Det legges til rette for deltagelse i nasjonale øvelser, 
og at nasjonale øvelser utvides til å få et nordisk perspektiv. På bakgrunn av de ROS-
analyser og beredskapsplaner som er utarbeidet for det nordiske kraftsystemet skal det 
også arrangeres store fellesnordiske øvelser. 

Arbeidsgruppen som har ansvaret for reparasjonsberedskap for luftledninger har arrangert 
flere øvelser om dette temaet. Nedenfor er øvelsen fra høsten 2010 kort beskrevet. 

Case: 

Isstorm med mange samtidige havarier på luftledningsnettet i Danmark. Hendelse av et 
slikt omfang at Energinet.dk vil få behov for bistand fra selskaper i andre land.  

Bistand ved store feil på luftledningsnettet 
Kommunikasjon mellom partene i en krisesituasjon 
Hvordan etablere avtaler mellom landene i en slik krisesituasjon 
Koordinering av mange samtidige feil 
Logistikk 

Læringspunkter: 

 Kommunikasjon: 

Viktig at det er rutiner for god kommunikasjon mellom landene slik at bestilling og 
leveranse blir riktig. Språkproblematikk og usikkerhet rundt hva slags type materiell man 
etterspurte viste seg å by på utfordringer. Det ble foreslått at bestillingene ble sendt på 
mail og ikke bare tatt muntlig slik at misforståelser ble unngått. Det ble også foreslått at 
samtlige burde ha tilgang til hverandres tekniske tegninger for aktuelt utstyr slik at man 
hadde felles referanse til konkrete deler man hadde behov for. 

 Oppdatering av ressursoversikt: 

Samtlige deltagende land må skaffe seg oversikt over sitt utstyr (master, traverser, bolter 
m.m). Listene i NordAM (Nordic Asset Management – systemoperatørenes 
samarbeidsforum for materiell) må oppdateres. Videre bør hvert enkelt land foreta en 
analyse på hvor mye utstyr de kan gi fra seg uten å svekke egen beredskap. 

 Avtaler: 

Forslag om å lage standardiserte avtaler til bruk i situasjoner der man låner ut materiell og 
personell slik at dette er klart ved behov. 

 Kommunikasjon og logistikk: 

 Det ble fremhevet at kommunikasjonen ut til publikum ble glemt og at dette burde ha 
vært en faktor man tok hensyn til. (f.eks. kommunisering av forventet reparasjonstid). 
Man burde også tidlig få ut beskjed til samtlige TSO-er om situasjonen med forventinger 
om behov for personell og utstyr. Det ble videre nevnt at man ville få utfordringer ifht. 
innlosjering m.m. av det personellet som ville ha blitt sendt for å hjelpe. Det ble foreslått 
at det bør foreligge et ferdig planverk for hvordan man praktisk håndterer dette 
personellet, fra de står på grensen, til de skal returnere igjen. 
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Erfaringer fra øvelsen generelt: 

Alminnelig enighet om at slike øvelser har stor nytteverdi. Energinet.dk hadde mest verdi 
av øvelsen, og øvelsen viser at det er viktig med tidlig henvendelse til de andre landene 
om bistand. 

Slike øvelser gir verdifull relasjonsbygging. Den enkelte blir kjent med organisasjonen. 
Lettere å ta kontakt med personer man kjenner når behovet oppstår. 

Veien videre: 

Ønske om fullskalaøvelse med reell forflytning av mannskap og reising av mast. 

7.3.2 Regionale øvelser 
NVE startet høsten 2008 med å arrangere regionale øvelser med fokus på utfordringer for 
sektorene kraft, ekom og vei ved uvær som fører til utfall av kritisk infrastruktur. 
Øvelsene gjennomføres med utgangspunkt i Konsept for regionale øvelser, utviklet 
gjennom et NVE-ledet prosjekt våren 2008 til våren 2009. Innen utgangen av 2012 skal 
alle 14 kraftforsyningsdistrikter øves med utgangspunkt i dette konseptet. 

NVE vil bistå det enkelte kraftforsyningsdistrikt med å bedre evnen til å forebygge og 
håndtere skade på kritisk infrastruktur som følge av ekstraordinære hendelser. I tillegg 
ønsket NVE å bidra til bedre samordning mellom virksomheter innen sektorene kraft, 
ekom og vei når det gjaldt håndtering av felles utfordringer i uværsituasjoner. Disse tre 
sektorene er sterkt avhengige av hverandre for å opprettholde egen kritisk infrastruktur. 
Samarbeid og samordning er en felles målsetning. Konseptet skal bidra til at alle enheter 
innen Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon øver sammen med relevante 
samarbeidspartnere, herunder KDS-er, fylkesmenn/fylkesberedskapsråd, 
ekomleverandører, vegmyndigheter og kommuner. 

Det er satt opp to alternative hovedscenarioer for øvelsene: 
Alternativ 1: Flom med påfølgende skade på kritisk infrastruktur, herunder bortfall av 
  strøm. 
Alternativ 2: Storm og uvær med snø og påfølgende skade på kritisk infrastruktur,  
  herunder bortfall av strøm. 

I vedlegg 5 er det en oversikt over regionale øvelser kraft-ekom-vei 2011 – vår 2012 

Program for øvelser og konsept for regionale øvelser er tilgjengelig på NVEs 
Internettsider. 

7.3.3 Andre større øvelser 
NVE har i samarbeid med deltakere fra kraftbransjen utarbeidet en øvingskalender med 
oversikt over alle større øvelser som skal gjennomføres for kraftforsyningen de neste fire 
årene. Øvingskalenderen oppdateres kontinuerlig, og avstemmes årlig opp mot 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin tverrsektorielle øvingskalender. Se 
www.nve.no. 

http://www.nve.no/
http://www.nve.no/
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7.3.4 Vurdering 
Prosjektgruppen ser det som svært verdifullt at det organiseres nasjonale og regionale 
øvelser, at det er forberedt øvelsesprogrammer og at øvelsene legger til rette for samvirke 
mellom ulike sektorer og mellom ulike kraftselskaper. Scenarioene er slik at feil i 
energiforsyningen berører andre sektorer, og viser at energiforsyningen er avhengig av 
andre for reparasjonsberedskap, eksempelvis at det er mulig å få frem materiell når det er 
store veiproblemer. 

Uten at det øves på planer for reparasjonsberedskap, er det ikke mulig å ha god visshet for 
at den forberedte beredskapen fungerer i praksis. Øvelser avdekker alltid forhold som 
krever forbedringer, og kan lede til forenklinger i de løsninger som velges. Øvelser gir en 
mer realistisk forståelse av hvilke ressurser som virkelig kreves, og hvor lang tid det vil ta 
å etablere en provisorisk løsning eller utføre en permanent reparasjon. 

7.3.5 Forslag til tiltak 
Alle selskaper som eier regional- eller sentralnett, eller kraftstasjoner som mater inn i 
disse nettnivåene, skal gjennomføre øvelser i sin planlagte reparasjonsberedskap. 
Øvelsene skal tilpasses de stedlige forhold og være relevante for det enkelte selskap. 

Program for øvelser skal oversendes KDS for orientering, og der hvor det er aktuelt, som 
innspill til samvirkeøvelser. 

KDS skal utarbeide en årlig oversikt over øvelser i sitt distrikt, presentere disse på 
samling for alle enheter i KBO i distriktet, og legge til rette for at flere enheter kan gå 
sammen om større øvelser. 
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8 Planer og analyser for 
ekstraordinære hendelser med 
betydning for driften av sentral- 
og regionalnett med tilhørende 
nettanlegg og kraftstasjoner 

Det er i beredskapsforskriften krav om å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for å 
identifisere virksomhetens risikopotensiale, og å identifisere de tiltak som effektivt 
oppfyller kravene i forskriften (§ 1-3. Risiko- og sårbarhetsanalyse). På bakgrunn av 
klasse skal det i tillegg foretas en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), samt 
planlegge og utføre anleggene og systemene som angitt i beredskapsforskriften. 

Det er videre krav om en oppdatert og funksjonell beredskapsplan som blant annet skal 
omfatte forberedelser og tiltak det kan bli nødvendig å iverksette ved ulykker, skader, 
rasjonering og andre ekstraordinære situasjoner som kan påvirke kraftforsyningens drift 
og sikkerhet (§ 1-4. Beredskapsplan). 

I beredskapsforskriften § 3-4. Drift heter det: Alle enheter i KBO skal i ekstraordinære 
situasjoner effektivt kunne drive de kraftforsyningsanlegg og den del av kraftsystemet 
enheten har ansvaret for. Enheten skal planlegge og etablere en organisasjon med 
kompetanse, utholdenhet og ressurser til å gjennomføre de oppgaver dette krever på en 
sikker og effektiv måte. 

Kraftforsyningsanlegg, utstyr og øvrige ressurser av betydning for drift og sikkerhet skal 
holdes i forsvarlig stand. Dette utstyret og ressursene skal være tilgjengelig for enheten. 

I beredskapsforskriften ligger det altså utvetydige krav både til å drive anleggene og 
kraftsystemet i ekstraordinære situasjoner, og til å ha konkrete planer for dette. Disse 
planene skal dekke sentral- og regionalnett, nettanlegg og kraftstasjoner. 

Prosjektgruppen har ikke gjort noen systematisk innsamling og gjennomgang av analyser 
og planer utover det som gjelder prosjektdeltagernes eget materiale. 

8.1.1 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at kravet til å utarbeide planer og analyser er fullt ut dekket av 
beredskapsforskriften, og legger til grunn at veiledningen til forskriften gir selskapene en 
nærmere orientering om hvordan forskriftskravene kan oppfylles. Mange vurderinger 
gjøres i kraftsystemutredningene uten at dette gjenspeiles i ROS-analyser og 
beredskapsplaner. 

KDS skal ha oversikt over beredskapen i sitt distrikt. Den beste måten å få til dette er at 
KDS har tilgang til planverket for alle enheter i distriktet, gjennomgår dette, og diskuterer 
hva den samlete beredskapen kan være i møter der alle enhetene deltar. På bakgrunn av 
dette bør der være mulig både å kontrollere om det foreliggende planverk hos enhetene er 
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tilfredsstillende, om det må koordineres bedre, og å utarbeide analyser og planer for 
distriktet som helhet. 

8.1.2 Forslag til tiltak 
Alle enheter i KBO skal sende sine ROS-analyser, tiltakslister og beredskapsplaner til 
KDS. 

KDS skal kontrollere innholdet i planverket og foreslå tiltak for bedre koordinering. 
Forslaget behandles i møte mellom KDS og alle enheter i distriktet. 

På bakgrunn av ovenstående utarbeider KDS en samlet plan for distriktet, og én plan for 
KDS. Disse planene sendes NVE til orientering. 
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9 Vurdering av effekten på 
inntektsrammereguleringen for 
kostnader til 
beredskapsmateriell 

9.1 Bakgrunn 
Alle enheter i KBO er gjennom energiloven, energilovforskriften og 
beredskapsforskriften pålagt å ha beredskap for ekstraordinære hendelser og å sikre 
anleggene i henhold til gitt klasse. Når et selskap har investert i reservemateriell eller 
sikringstiltak, vil balansen og de årlige driftsutgifter til vedlikehold og oppgradering bli 
større enn for selskaper uten slike investeringer. Dette slår spesielt uheldig ut for 
nettkomponenter som ikke er tilkoblet. 

I beredskapsforskriften § 7-2. Tilskudd til sikringstiltak og anskaffelse av reservemateriell 
heter det at NVE kan etter søknad gi tilskudd til sikringstiltak og anskaffelse av 
reservemateriell. Tilskuddet har vært basert på en årlig tildeling over statsbudsjettet, og 
tilskuddet har dekket opp mot 50 % av investeringskostnaden. I de senere år er det ikke 
bevilget midler, og paragrafen har mistet sin praktiske betydning. Departementet fastsatte 
vilkår for anskaffelse og forvaltning av det utstyret det ble gitt statstilskudd til. 

Gjennom den økonomiske reguleringen vil selskapene få dekket de kostnader som er 
nødvendige for å etterleve alle krav og vilkår gitt av myndighetene, samt gi en rimelig 
avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er 
et mål at nettselskapene ikke skal tape økonomisk på å oppfylle kravene til sikring og 
beredskap. NVE vil derfor vurdere om disse investeringene og driftskostnadene forbundet 
med dem, bør håndteres særskilt i den økonomiske reguleringen. Systemet for dette bør 
være enkelt, transparent, baseres på likebehandling av selskaper og fungere slik at det 
oppnås god sikring og beredskap uten unødige kostnader. 

Anlegg som er finansiert med statsstøtte, kommer ikke inn i kostnadsgrunnlaget ved 
beregning av inntektsrammene for selskapene. Disse kapitalkostnadene legges til den 
egenfinansierte kapitalen ved beregning av selskapenes DEA-resultater. 
Statstilskuddsfinansierte anlegg inngår i oppgavevariablene i DEA og påvirker 
selskapenes kostnadsnorm på samme måte som vanlige nettanlegg. Anleggene påvirker 
selskapenes inntektsrammer på samme måte som vanlige anlegg som er finansiert med 
anleggsbidrag. 

Anlegg på lager kommer ikke inn i kostnadsgrunnlaget eller kostnadsnormen før det 
settes i drift. Inntektsrammene endres ikke før anlegget settes i drift. 

Ved anlegg som settes i drift, får eier de to første årene tilbake 100 prosent av 
kapitalkostnadene (årlige avskrivninger og regulatorisk avkastning) for anleggene. Fra år 
tre inngår kapitalkostnadene i kostnadsgrunnlaget og i kostnadsnormen. 
Kapitalkostnadene inngår i kostnadene som måles, og anlegget inngår i 



 

 51 

oppgavevariablene. Anlegget påvirker kostnadsnormen og inntektsrammen på samme 
måte som andre anlegg. 

NVE foretar for tiden en vurdering av den fremtidige inntektsrammereguleringen, og vil 
vurdere de spesielle forhold som oppstår når ett selskap anskaffer reservemateriell av stor 
verdi på vegne av flere. Virkningen av at anlegget eller komponenten ikke settes i drift 
ved anskaffelsen, skal vurderes særskilt. 

9.2 Vurdering 
Prosjektgruppen vurderer at det må finnes økonomiske incentiver for anskaffelse av 
reserve- og beredskapsmateriell. Det er viktig at inntektsrammereguleringen er utformet 
slik at selskapene ikke taper på å anskaffe spesielt reservemateriell utover det som er 
vanlig. Dette vil spesielt gjelde utstyr i regional- og sentralnettet og utstyr med lang 
leveringstid. I disse tilfellene skal selskapene selv ha reserveutstyr og ikke være 
avhengige av lagerhold hos leverandører eller lange produksjonstider. 

Slikt utstyr kan blant annet være beredskapsmaster, reservetransformatorer, komplette 
ekstra bryteranlegg, utstyr for sjøkabelanlegg, reservelengder av kabler, endemuffer og 
skjøtemuffer. I tillegg kommer beredskapsutstyr som er anskaffet på vegne av flere, men 
der ett av selskapene bærer kostnadene, og utstyr som er anskaffet for å øke beredskapen 
for andre i nettet uten at den som eier utstyret for egen del har behov for det. 

9.3 Forslag til tiltak 
Inntektsrammereguleringen utformes slik at selskapene ikke taper på å eie 
reservemateriell utover det som er forventet av sammenlignbare selskaper. 

Reservemateriell som skal særbehandles i inntektsrammereguleringen, innrapporteres til 
NVE som også godkjenner om materiellet kvalifiserer for særbehandling. NVE fastsetter 
de nærmere kriterier i samråd med bransjen. Det settes en nedre grense for 
anskaffelseskostnad for slikt materiell, anslagsvis i sum minst 500 000 kr eller 100 000 kr 
per komponent. Materiellet skal registreres i eBeredskap. 

9.4 Videreutvikling av reguleringen 
NVE har siden introduksjonen av inntektsrammereguleringen arbeidet med 
videreutvikling og forbedring av denne. NVE foreslår noen endringer i modellen for 
beregning av kostnadsnormer i den økonomiske reguleringen av nettselskapene. 
Endringene foreslås å tre i kraft fra og med varsel om inntektsramme for 2012. 

En av de endringene som foreslås gjelder håndtering av kostnader ved merking av 
luftfartshindre og ved beredskapsanlegg. NVE har vurdert om investeringene i 
beredskapsmateriell og driftskostnadene forbundet med dette bør håndteres særskilt i den 
økonomiske reguleringen av nettselskapene. NVE har kommet frem til at det er ønskelig 
at selskapene kan søke om å få fastsatt kostnadsnormen på særskilt grunnlag ved hver 
nyanskaffelse av beredskapsmateriell, jf. Kontrollforskriften § 8-2. Kun anskaffelser som 
er registrert i eBeredskap og har en nyanskaffelseskostnad på over 500 tusen kroner vil 
bli særskilt behandlet. For hver anskaffelse vil det beregnes en engangskompensasjon 
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basert på de kostnadene selskapet ikke kan forvente å få dekket gjennom sine tillatte 
inntekter. 

Nettselskapene er gjennom energiloven, energilovforskriften og beredskapsforskriften 
pålagt å ha beredskap for ekstraordinære hendelser. NVE har mottatt innspill på at 
investeringer i kritisk beredskapsmateriell ikke bør inngå som kostnader i 
normkostnadsmodellene. NVE ønsker at den økonomiske reguleringen er nøytral i 
forhold til slike anskaffelser. NVE foreslår derfor å åpne opp for en særskilt behandling 
av investeringer i beredskapsutstyr ved fastsettelsen av inntektsrammene for regional- og 
sentralnettet. 

9.4.1 Bakgrunn for endringsforslaget 
Anskaffelser av beredskapsutstyr som kan disponeres av flere nettselskaper reduserer 
sårbarheten i kraftforsyningen. I tillegg reduseres kostnadene knyttet til lagerhold, samt at 
utskifting eller reparasjon av ødelagte komponenter kan skje raskere. Når et selskap har 
investert i reservemateriell eller sikringstiltak, vil balansen og de årlige driftsutgiftene til 
vedlikehold bli større enn for selskaper uten slike investeringer. Dette slår spesielt uheldig 
ut for nettkomponenter som ikke er tilkoblet kraftsystemet og som derfor ikke inngår i 
oppgavevariabelen i DEA-modellen.  

I beredskapsforskriften § 7-2 Tilskudd til sikringstiltak og anskaffelse av reservemateriell 
heter det at NVE etter søknad kan gi tilskudd til sikringstiltak og anskaffelse av 
reservemateriell. Tilskuddet har vært basert på en årlig tildeling over statsbudsjettet og 
tilskuddet har dekket opp mot 50 prosent av investeringskostnaden. I de senere år er det 
ikke bevilget midler, og paragrafen har mistet sin praktiske betydning.  

Det er hovedsakelig de krav og vilkår som er nedfelt i lover, forskrifter og konsesjoner 
som driver investeringene. Gjennom den økonomiske reguleringen vil selskapene få 
dekket de kostnader som er nødvendige for å etterleve alle krav og vilkår gitt av 
myndighetene, samt få en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, 
utnyttelse og utvikling av nettet.  

Det er også et mål at nettselskapene ikke skal tape økonomisk på å oppfylle kravene til 
sikring og beredskap. NVE foreslår derfor at disse investeringene bør håndteres særskilt i 
den økonomiske reguleringen. Systemet for dette bør være enkelt, transparent og baseres 
på likebehandling av selskaper. 

9.4.2 Datagrunnlag 
NVE har tatt utgangspunkt i databasen eBeredskap som er et frivillig samarbeidsprosjekt 
mellom energiselskaper i Norge. eBeredskap inneholder ikke ordinært 
vedlikeholdsmateriell som energiselskaper likevel må ha på sine lagre, men 
virksomhetskritisk utstyr som enten er kapitalkrevende eller av en slik art at det sjelden 
benyttes. I tillegg inneholder den utstyr som NVE har gitt økonomisk støtte til. Prosjektet 
er finansiert av de energiselskap som meldte sin interesse i å delta i prosjektet, og ved 
ekstrabevilgninger gitt av OED. 

NVE har lagt til grunn at kun utstyr som er meldt inn i eBeredskap skal vurderes særskilt. 
Utstyr som er registrert her, skal være lett tilgjengelig for andre og vi mener at en felles 
oversiktlig status for tilgjengelig utstyr er et viktig ledd for å ivareta en god beredskap. 
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NVE har også vurdert det dit hen at kun utstyr med en viss økonomisk verdi skal 
behandles særskilt. 

9.4.3 Rapportering 
NVE sendte 4.5.2011 ut et pålegg til nettselskapene om rapportering av 
beredskapsmateriell til nettselskaper med anlegg i regional- og sentralnett. Utstyret måtte 
være registrert i eBeredskap og ha en gjenanskaffelsesverdi på minst 500 000. 

Krafttransformatorer og aggregater utgjør hoveddelen av det beredskapsmateriellet som 
er meldt inn. I tillegg er det meldt inn noen forekomster av reservekabler, master og 
effektbrytere.  Selskapene ble også bedt om å legge ved de bokførte verdiene og estimert 
gjenanskaffelsesverdi.  Samlet bokført verdi for det innrapporterte utstyret er på om lag 7 
millioner kroner. To selskap har hatt større anskaffelser i løpet av de fem siste årene, og 
har over en million i bokført verdi. For disse utgjør de bokførte verdiene under en halv 
prosent av totale bokførte verdier. Det må også nevnes at en del av dette utstyret også ble 
delfinansiert av NVE. 

9.4.4 Metode 
NVE anser det økonomiske omfanget på eksisterende beredskapsmateriell til å være 
begrenset og mener at det heller bør utarbeides en løsning som ivaretar de fremtidige 
behovene ved anskaffelse av slikt utstyr. En ny ordning bør redusere den risikoen som 
nettselskapene opplever ved å investere i slikt materiell.  

NVE ønsker å etablere en ordning hvor nettselskapene gis mulighet til å søke om å få 
fastsatt inntektsrammene på annet grunnlag enn det som følger direkte av regelverket, jfr. 
Kontrollforskriften § 8-6 fjerde ledd. Når et selskap har gått til anskaffelse av 
beredskapsmateriell som oppfyller bestemte kriterier, vil det kunne søke om å få fastsatt 
et tillegg i inntektsrammen som dekker kostnader som ikke vil bli dekket gjennom 
fremtidige inntektsrammer fastsatt på ordinært vis. 

Beredskapsutstyret føres som et ordinært driftsmiddel i eRapp og inngår i selskapets 
kostnadsgrunnlag. Kapitalkostnadene inkluderes i normkostnadsanalysen, men 
beredskapsutstyret inkluderes ikke i oppgavevariablene. Selskap som eier slikt utstyr 
kommer derfor relativt sett dårligere ut i DEA-analysene enn selskap som ikke har det, alt 
annet likt. Vi foreslår å utforme et tillegg til selskapets inntektsramme i det året 
investeringen gjøres for å bøte på dette. Dette engangsbeløpet skal bidra til at selskapet 
får en rimelig avkastning på sine investeringer. 

Vi ser for oss at prosessen starter med at selskapet sender søknad om å få fastsatt et 
tillegg i inntektsrammen.  I søknaden spesifiseres kostnadene ved anskaffelsen samt at det 
vedlegges en attest for at utstyret er meldt inn i eBeredskap. Behandling av søknadene 
skjer i samarbeid med NVEs beredskapsseksjon. NVE vil på forhånd bestemme hvilke 
opplysninger søknaden skal inneholde.  I prinsippet er det kun nyanskaffelser som blir 
berørt av ordningen, men dersom selskapet har hatt vesentlige anskaffelser etter 2007, 
kan det søkes om særskilt tillegg i inntektsrammene også for disse. 

NVE mener at den foreslåtte metoden er enkel og oversiktlig og ikke medfører endringer 
i normkostnadsmodellen. Metoden fjerner den risikoen som selskapene sitter med i 
forbindelse med investeringene. Det er en forutsetning at selskaper som søker om tillegg i 
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inntektsrammen i forbindelse med anskaffelse av beredskapsmateriell har aktivt 
medlemskap i eBeredskap. 

9.4.5 Beregning av kompensasjon 
Gjeldende regulering innebærer at de to første årene etter en investering får 
nettselskapene inntektsøkninger som samsvarer fullstendig med deres økte avskrivninger 
og avkastning på de nye investeringene. Deretter vil inntektsrammene bestå av 40 % 
kostnadsdekning og 60 % kostnadsnorm.  Kompensasjonen må derfor beregnes ut fra hva 
selskapet ikke får dekket, det vil si den delen som ikke dekkes de to første årene eller 
gjennom kostnadsgrunnlaget i resten av anleggets økonomiske levetid. 

Engangskompensasjonen skal bidra til at investeringer i viktig beredskapsmateriell ikke 
blir ulønnsomt. Når lønnsomheten av en investering skal vurderes, må man vurdere 
inntektsstrømmen over hele levetiden til investeringen.  Et vesentlig krav er at nåverdien 
av de fremtidige inntektsøkningene skal tilsvare investeringsbeløpet. 

Engangstillegget i inntektsrammen vil bli beregnet som differansen mellom 
investeringsbeløpet og nåverdien av inntektsstrømmen som følger av økningen i selskapet 
fremtidige tillatte inntekter. Selskapets fremtidige tillatte inntekter vil alltid øke når det 
foretas en investering. De to første årene økes inntektene tilsvarende økningen i 
avskrivinger og avkastningsgrunnlaget multiplisert med NVE-renten. Deretter økes de 
tilsvarende 40 prosent av dette. Nåverdien av denne inntektsstrømmen diskonteres med 
NVE-renten. 

9.4.6 NVEs konklusjon 
NVE mener det er grunnlag for å anse vesentlige investeringer i beredskapsmateriell som 
særlige tilfeller hvor inntektsrammene etter søknad fra nettselskapet kan fastsettes på 
annet grunnlag enn det som gjøres for ordinære investeringer. Det er viktig at den 
økonomiske reguleringen bidrar til at slike investeringer blir lønnsomme. Den foreslåtte 
metoden gir nettselskapene et tillegg i inntektsrammen i det året investeringen foretas. 
Tillegget vil bli beregnet slik at nåverdien av selskapets fremtidige tillatte inntekter, 
inkludert tillegget, tilsvarer investeringsbeløpet. 
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10 Vurdering av om det bør 
etableres et tilsvarende prosjekt 
for distribusjonsnettet 

Prosjektgruppen har, som angitt i mandatet, lagt til grunn at det er sentralnettet og 
regionalnettet med tilhørende anlegg og kraftstasjoner som skal vurderes. De 
konklusjoner som trekkes er relevante for nett med stor grad av redundans, velfungerende 
overvåkingssystemer og kompetanse og ressurser til å gjøre raske og gode vurderinger. 
Mange feilsituasjoner løses ved omkoblinger i nettet, slik at sluttbrukere som regel ikke 
er strømløse mens utbedringer pågår. Der det er radialforbindelser i nettet, eller et område 
er avhengig av én enkelt kraftstasjon ved feil i omkringliggende nett, blir selve 
utbedringstiden avgjørende. 

I distribusjonsnettet (høyspent) er det stor variasjon i redundans og 
omkoblingsmuligheter. På lavspentnivå i distribusjonsnettet er det vesentlig mindre 
redundans og omkoblingsmuligheter. Man må derfor regne med at feil i 
distribusjonsnettet kan føre til at sluttbrukere blir strømløse, og at det å gjenopprette 
forsyningen kan ta tid. Dette blir spesielt utslagsgivende ved omfattende skader i 
distribusjonsnettet og det er behov for store mannskapsstyrker for utbedring.  

Gjenopprettingen skjer som regel ved reparasjon, og i enkelte tilfeller ved aggregatdrift. 
En norsk distribusjonstransformator finnes i størrelser fra 50 kVA til 1 600 kVA, med en 
typisk størrelse på 315 kVA. Tilsvarende aggregater eller større er store, tunge og 
kostbare i innkjøp. For eksempel veier et aggregat på 350 kVA (280 kW) mer enn 3 tonn 
og har omtrentlige ytre mål på lengde 3 m, bredde 1,5 m og høyde 2,5 m. Prisen anslås til 
ca. 300 000 kr. 

Et slikt aggregat bruker cirka 70 liter diesel i timen ved fullast og må etterfylles hver 8. 
time. Aggregatdrift krever en helt egen beredskap for oppstilling og drift. Aggregater 
over 500 kVA er ikke vanlige. Det kan derfor være vanskelig å etablere midlertidige 
løsninger basert på aggregatdrift ved omfattende feil i distribusjonsnettet med tanke på å 
erstatte én eller flere nettstasjoner. 

Komponenter og utstyr som brukes i nettet er som regel enkelt tilgjengelig, er ofte 
standardisert og lette å transportere. Det kan derfor ofte gå raskere å reparere feil. På den 
annen side skyldes de hyppigst forekommende strømbrudd feil i distribusjonsnettet, og 
ved uvær med sterk vind, snøfall og ising går det verst ut over distribusjonsnettet. Det er 
derfor viktig med god reparasjonsberedskap. 

De vurderingene som er gjort for sentral- og regionalnettet i dette prosjektet, er ikke uten 
videre fullt ut gyldige for distribusjonsnettet. Det kan derfor være hensiktsmessig å 
gjennomføre et særskilt prosjekt for dette nettnivået. 

Det foreslås at prosjektet tar utgangspunkt i mandat for dette prosjektet, i forslaget til 
norm for god reparasjonsberedskap og i denne rapporten, og videreutvikler dette 
tilsvarende for distribusjonsnettet. 
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Prosjektgruppen foreslår videre at det på et senere tidspunkt gjennomføres et tilsvarende 
arbeid for fjernvarmeforsyningen. Dette har sin årsak i den økende betydning fjernvarme 
får for varmeforsyning i tettbygde områder. Store fjernvarmenett utgjør etter hvert en 
kritisk infrastruktur med store avhengigheter. Sluttbrukerne er avhengige av sikre 
varmeleveranser og fjernvarmeanleggene er avhengig av elektrisitet for drift og styring, 
og av sikre energileveranser. Reparasjonsberedskapen får også her avgjørende betydning. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1 Mandat 
Prosjekt Reparasjonsberedskap skal gjennomføre en utredning om nasjonal 
reparasjonsberedskap med hovedvekt på kritisk reserve- og beredskapsmateriell med 
tilhørende utstyr i kraftforsyningen. 

Til grunn for arbeidet ligger bestemmelser gitt i lov 1990-06-29 nr. 50 om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) kap. 
9. Beredskap, forskrift 1990-12-07 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) kapittel 8. Beredskap, 
forskrift 2002-12-16 nr 1606 om beredskap i kraftforsyningen, NordBER-samarbeidet, 
resultater fra NordSecurEl-prosjektet samt Riksrevisjonens dokumenter om nordisk 
reparasjonsberedskap og Olje- og energidepartementets tildelingsbrev til NVE for 2010. 

Prosjektets leveranser 

Nedenfor er prosjektets ulike delleveranser gjengitt. 

Forslag til norm for god reparasjonsberedskap 

 Normen skal inngå i veiledningen til beredskapsforskriften 
§ 3-5 Gjenoppretting av funksjon. 

Materielloversikter 

 oversikt over virksomhetskritisk materiell og utstyr som kan være 
nødvendig ved havari i alle typer anlegg i sentral- og regionalnettet i Norge 

 oversikt over virksomhetskritisk materiell og utstyr som kan være 
nødvendig ved havari i viktige kraftstasjoner i Norge 

 materiell med leveringstid utover 6 mnd. eller som krever spesialtransport 
 aggregater for drift av egne anlegg ved langvarige feil i lokal 

strømforsyning 

Oversikt over øvrige nødvendige ressurser 

 kritisk kompetanse 
 blant annet transformatorer, kabelskjøting – olje- og sjøkabel, 

relévern, regulatorer (kraftproduksjon) 
 eget mannskap 
 innleide entreprenører hvor det er inngått beredskapsavtale 
 kommunikasjonsløsninger i en beredskapssituasjon – mobilradio mm 
 transportløsninger 
 tungtransport 
 helikopter – selskaper og piloter med spesialkompetanse i mastemontasje 

Oversikt over lagerplasser 

 geografi 
 logistikk 
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 innhold – beredskapslager 

Samarbeidsordninger og varsling 

 krav til varsling (grunnlag/situasjon, tidsfrist, målgruppe, innhold) 
 oversikt over hvilke samarbeidsordninger som finnes ved nasjonale havarier 

som håndteres nasjonalt 
 oversikt over systemer for varsling og kontakt mellom eiere i sentral- og 

regionalnettet 
 oversikt over hvilke samarbeidsordninger som finnes ved nasjonale havarier 

som krever nordisk bistand 
 oversikt over hvilke samarbeidsordninger som finnes ved havarier i Norden 

som krever norsk bistand 
 oversikt over regionalnetteiere langs grensen (Sverige, Finland, Russland) 
 oversikt over muligheter for varsling og kontakt over landegrensene 
 behov for utbygde samarbeidsformer 

Planer og analyser for ekstraordinære hendelser med betydning for driften av 
sentral- og regionalnett, nettanlegg og kraftstasjoner 

 oversikt over beredskapsplaner 
 oversikt over sårbare områder i regionalnettet som dekker flere netteiere 
 spesielle kritiske forhold 
 kriseløsninger med provisoriske måter å drifte nettet i en ekstraordinær 

situasjon 
 vurdering av muligheter for reserveforsyning fra mobile aggregater i 

regionalnettet 

Evalueringer 

 evaluering av tilgjengelige ressurser opp mot norm for god 
reparasjonsberedskap 

 evalueringer av beredskapsplaner 
 behov for bedre planer og øvelser 
 behov for økte investeringer 

Vurdering av effekten på inntektsrammereguleringen for kostnader til 
beredskapsmateriell 

 forslag til løsninger 

Vurdering av om det bør etableres et tilsvarende prosjekt for distribusjonsnettet 

Fremdriftsplan 

Norm for god reparasjonsberedskap leveres juni 2010. Prosjektet skal levere 
hovedkonklusjoner og oversikt over nærmere innhenting av data i løpet av oktober 2010. 
Datainnsamling og sluttrapport leveres i løpet av 2010. 
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Sensitiv informasjon 

Enkelte av de innhentede opplysninger kan være helt eller delvis sensitive for norsk 
kraftforsyning. Slike opplysninger er underlagt taushetsplikt etter forskrift om beredskap i 
kraftforsyningen § 6-2, og unntatt offentlighet etter offentleglova §§ 13 og 24. I denne 
rapporten tas ikke slike opplysninger med. 
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Vedlegg 2 Aktuelle forutsetninger 
Olje- og energidepartementets tildelingsbrev til NVE for 2010 

Kapittel 3.2 Mål og resultatkrav innen NVEs kjerneaktiviteter i 2010 under 
Kraftforsyningssikkerhet og beredskap: 14. Gjennomføre en utredning om nasjonal 
reparasjonsberedskap … 

Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjons-
beredskap for kraftsystemet 

Dokument nr. 3:16 (2007–2008) / Olje- og energiministerens svar vedrørende 
reparasjonsberedskap: 

Å sørge for tilfredsstillende beredskap for ekstraordinære hendelser innen 
kraftforsyningen er først og fremst et nasjonalt ansvar. Behovet for tilgjengelig personell 
og utstyr til beredskap og gjenoppretting etter skader skal baseres på risiko- og 
sårbarhetsanalyser. Ansvaret for den operative reparasjonsberedskapen er entydig 
forankret hos den som er ansvarlig for dette i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon 
(KBO), i dette tilfellet Statnett SF. Statnett samarbeider med de andre systemoperatørene 
i Norden. Det er ansvaret til den enkelte enhet i KBO å utarbeide risiko- og 
sårbarhetsanalyser, sikre den nødvendige bemanning både på kort og lang sikt og sikre 
eventuell bistand fra andre aktører. 

Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om kommersielt mobilnett er tilstrekkelig ved 
ekstraordinære og langvarige strømbrudd. Beredskapsforskriften setter klare krav til at 
alle enheter av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon skal ha tilgang til et mobilt 
sambandssystem som blant annet skal fungerer uavhengig av funksjonssvikt i offentlig 
nett. Det er derfor lite sannsynlig at en i Norge vil få de samme problemene som Sverige 
hadde under orkanen Gudrun. En kan imidlertid ikke sikre seg absolutt mot 
konsekvensene av at en orkan med styrke utover det anleggene er dimensjonert for, gir 
omfattende ødeleggelser på kraftledninger, teleforsyning og radiomaster. 

Riksrevisjonen viser til at mangel på reparasjonsressurser i form av personell, materiell 
eller annet utstyr vil forsinke gjenopprettingen av strømtilførselen etter havarier på 
kraftforsyningsanlegg. Utfordringene knyttet til bemanning er ikke særegne for 
kraftbransjen eller for Norge, men finnes i store deler av Europa og i de fleste tekniske 
bransjer. Det jobbes på flere fronter for å gjøre kraftbransjen mer attraktiv og for å 
beholde både personell og kompetanse, men også andre forhold som konjunkturer spiller 
inn. Beredskapsforskriften setter imidlertid konkrete krav til personell og kompetanse for 
å håndtere ekstraordinære situasjoner. 

 

Beredskapsforskriften § 3-5. Gjenoppretting av funksjon 

Denne paragrafen er en viktig premiss for arbeidet, og er relevant for alle anlegg og eiere, 
både nett, produksjon og fjernvarme. 
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§ 3-5. Gjenoppretting av funksjon  Alle enheter i KBO skal på kort varsel kunne 
fremskaffe nødvendig antall egnede og kompetente personer til å gjenopprette 
nødvendige funksjoner ved de kraftforsyningsanlegg og den del av kraftsystemet enheten 
har ansvaret for. 

Enheten skal ha den nødvendige oversikt over og tilgang til reservedeler, 
reparasjonsutstyr og øvrige ressurser som trengs for å gjennomføre dette på en sikker og 
effektiv måte. Reservemateriell og andre nødvendige ressurser for gjenoppretting av 
funksjon skal holdes i forsvarlig stand og klar til bruk. 

Enheten skal kunne dokumentere de kraftforsyningsanlegg og den delen av kraftsystemet 
den har ansvaret for, herunder blant annet prioriterte kunder, utkoblbar last, 
koblingsbilder og flaskehalser. 

Enhet i KBO er forklart i energiloven § 9-1. (Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) 
Kraftforsyningen skal under beredskap og i krig underlegges Kraftforsyningens 
beredskapsorganisasjon. I denne organisasjonen inngår de enheter som står for 
kraftforsyningen i fred. I energilovforskriften § 8-2. Kraftforsyningens 
beredskapsorganisasjon (KBO) heter det videre at KBO består av de enheter som står for 
kraftforsyningen under ordinære driftsforhold. 

Av dette fremgår det at kravet om gjenoppretting av funksjon gjelder uavhengig av type 
anlegg, eierforhold, kompetanse og bemanning, eller den betydning anlegget har i 
kraftsystemet. 
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Vedlegg 3 Retningslinjer for 
tungtransportberedskap i kraftforsyningen 
Olje- og energidepartementet har 28. november 1995 fastsatt følgende retningslinjer for 
tungtransport i kraftforsyningen: 

1.  Behov for tungtransportberedskap 

Oppbyggingen av kraftforsyningssystemet med viktige knutepunkter som 
transformatorstasjoner og lange overføringslinjer, gjør at kraftforsyningen ikke fullt ut 
kan sikres mot ukontrollert strømutfall som følge av skader som skyldes naturgitte 
forhold, teknisk svikt eller tilsiktede ødeleggelser. Hovedtransformatorene - hvor kraften 
overføres fra hovednettet til fordelingsnettet - er de mest kritiske ledd. Havarier på disse 
enheter vil forårsake omfattende utkoblinger og redusert kapasitet, med store 
samfunnsmessige konsekvenser til følge. For å redusere konsekvensene må de havarerte 
enheter på kortest mulig tid kunne repareres eller skiftes ut med reserveenheter. Både for 
en eventuell reparasjon og utskifting er det nødvendig med en beredskap for transport av 
de tunge enhetene.  

 

2.  Statnett SFs rolle 

Som eier av et flertall av landets tunge transformatorer og overføringslinjer og med en 
landsdekkende transportorganisasjon, skal Statnett SF innen Kraftforsyningens 
beredskapsorganisasjon (KBO) opprettholde en tungtransportberedskap, som på kort 
varsel skal kunne dekke kraftforsyningens behov for transport av tunge enheter som 
transformatorer, generatorer og turbiner, i fred, ved beredskap og i krig. Beredskapen skal 
bare omfatte transportoppdrag innen landets grenser, og skal gjennomføres ved bruk av 
materiell som befinner seg i landet. 

3.  Dekning av utgifter 

Statnett SF skal administrere og organisere transportberedskapen og vedlikeholde den 
maskinpark transportberedskapen omfatter. 

Utgifter knyttet til kapitalkostnader og opplæring av personell som skal betjene utstyret, 
dekkes gjennom Statnett SFs nettariffer. Lagring og vedlikehold av utstyret og øvrige 
kostnader dekkes gjennom inntekter fra bruken av utstyret. 

Statnett SF har ansvar for å foreslå nødvendige nyanskaffelser og oppgraderinger. I 
tvilstilfelle skal NVE avgjøre hvilke utgifter knyttet til transportberedskapen som skal 
henføres under beredskap eller forretning. 

4.  Klargjøringstid 

I fredstid skal Statnett SF kunne iverksette transportoppdrag på kortest mulig tid, bare 
begrenset av transportmateriellets tilgjengelighet og klargjøring. 

Ved beredskap/krig skal transportfunksjoner kunne iverksettes omgående når behov 
oppstår. Mannskaper som inngår i transportberedskapen skal være fritatt for annen 
tjeneste i Totalforsvaret. 
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5.  Styring 

I fredstid skal Statnett SFs transportorganisasjon styre bruken av transportmidlene på 
forretningsmessig grunnlag. 

Ved beredskap/krig - etter at kraftforsyningen er underlagt KBO - skal Kraftforsyningens 
sentrale ledelse (KSL) kunne disponere og koordinere bruken av transportmidlene. 
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Vedlegg 4 Ordforklaringer og forkortelser 
I rapporten er nedenstående begrep brukt slik de er forklart her: 

Aggregater – mobile og stasjonære strømforsyningsenheter som eies av kraftforsyningen, 
og som er ment å dekke behovet for nødstrøm for drift av egne anlegg ved langvarige feil 
i lokal strømforsyning. 

Avropsavtale – avtale som deltagere i en rammeavtale inngår direkte med leverandøren 
for å avtale egne spesielle forhold og sikre tilgang til rammeavtalens betingelser. 

Beredskapsmateriell – midlertidige erstatninger for havarerte komponenter og utstyr. 

DEA – Data Envelopment Analysis – Kostnadsnormen i inntektsrammereguleringen 
fastsettes årlig for det enkelte nettselskap på bakgrunn av sammenlignende 
effektivitetsanalyser som skal ta hensyn til relevante forskjeller i selskapenes 
rammebetingelser. De sammenlignende analysene utføres ved hjelp av en DEA-modell. I 
modellen inngår selskapenes kostnader og et sett med variabler som skal beskrive 
størrelsen og kompleksiteten av det enkelte nettselskaps oppgave – å transportere strøm 
fra innmatingspunkter til uttakspunkter. De kostnader det enkelte selskap har knyttet til å 
utføre denne oppgaven, blir sammenlignet med kostnadene for selskaper med tilsvarende 
oppgave. 

FIKS – Funksjonskrav i kraftsystemet (Statnetts veiledning til systemansvarsforskriften). 

Havari – omfattende skade på komponent eller anlegg. Skaden er av en slik karakter at 
reparasjon ikke er mulig på stedet eller innen rimelig tid, dvs. slik at tilfredsstillende 
funksjon ikke kan gjenopprettes uten ekstraordinære tiltak. 

KBO – Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon. 

KDS – Kraftforsyningens distriktssjef. 

Reservemateriell – fullverdige erstatninger for havarerte komponenter og utstyr. 

SF6 – svovelhexafluorid – elektrisk isolerende gass brukt i gassisolerte koblingsanlegg. 

Tilhørende utstyr – utstyr som normalt ikke er på lager hos leverandører og entreprenører, 
og som er nødvendig for å bringe frem, reparere og montere reserve- og 
beredskapsmateriell.  
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Vedlegg 5 Tabell over planlagte øvelser 2011-2012 
TIDSPUNKT STED FORM SCENARIO AKTØRER 

Høst 2011 Rogaland 

Bordøvelse på 
regionalt strategisk 
nivå eller regionalt 
beredskapsfaglig nivå 

Flom eller 
vintervær med 
påfølgende 
utfordringer for 
kritisk 
infrastruktur 

NVE, KDS  relevante 
kraftselskaper, 
Fylkesmannen, Statens 
vegvesen, ekom-
leverandører, relevante 
kommuner m.fl 

Vår 2011 Troms 

Bordøvelse på 
regionalt strategisk 
nivå eller regionalt 
beredskapsfaglig nivå 

Flom eller 
vintervær med 
påfølgende 
utfordringer for 
kritisk 
infrastruktur 

NVE, DS  relevante 
kraftkaper, 
Fylkesmannen, Statens 
vegvesen, ekom-
leverandører, relevante 
kommuner m.fl 

Vår 2011 Nord-
Trøndelag 

Bordøvelse på 
regionalt strategisk 
nivå eller regionalt 
beredskapsfaglig nivå 

Flom eller 
vintervær med 
påfølgende 
utfordringer for 
kritisk 
infrastruktur 

NVE, KDS  relevante 
kraftselskaper, 
Fylkesmannen, Statens 
vegvesen, ekom-
leverandører, relevante 
kommuner m.fl 

Høst 2011 Hordaland 

Bordøvelse på 
regionalt strategisk 
nivå eller regionalt 
beredskapsfaglig nivå 

Flom eller 
vintervær med 
påfølgende 
utfordringer for 
kritisk 
infrastruktur 

NVE, KDS  relevante 
kraftselskaper, 
Fylkesmannen, Statens 
vegvesen, ekom-
leverandører, relevante 
kommuner m.fl 

Vår 2012 Sogn og 
Fjordane 

Bordøvelse på 
regionalt strategisk 
nivå eller regionalt 
beredskapsfaglig nivå 

Flom eller 
vintervær med 
påfølgende 
utfordringer for 
kritisk 
infrastruktur 

NVE, KDS  relevante 
kraftselskaper, 
Fylkesmannen, Statens 
vegvesen, ekom-
leverandører, relevante 
kommuner m.fl 

Vår 2012 Sør-
Trøndelag 

Bordøvelse på 
regionalt strategisk 
nivå eller regionalt 
beredskapsfaglig nivå 

Flom eller 
vintervær med 
påfølgende 
utfordringer for 
kritisk 
infrastruktur 

NVE, KDS  relevante 
kraftselskaper, 
Fylkesmannen, Statens 
vegvesen, ekom-
leverandører, relevante 
kommuner m.fl 

Vår 2012 

Oslo/ 

Akershus/ 

Østfold 

 

Flom eller 
vintervær med 
påfølgende 
utfordringer for 
kritisk 
infrastruktur 

NVE, KDS  relevante 
kraftselskaper, 
Fylkesmannen, Statens 
vegvesen, ekom-
leverandører, relevante 
kommuner m.fl 
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Vedlegg 6 Utkast til norm 
Utkast til norm for god reparasjonsberedskap i sentral- og regionalnettet med 
tilgrensende kraftstasjoner 

oppdatert 25.06.2010 

For å oppnå god reparasjonsberedskap, er det nødvendig at alle forhold listet opp 
nedenfor er godt forberedt og øvd på. Forberedelser, oppdatering av planverk og 
øvelser skal gjennomføres systematisk slik at alle relevante endringer fanges opp. 
Ressursene må være tilstrekkelige og tilgjengelige i ekstraordinære situasjoner. 

1. Personressurser – kapasitet over tid 

• Egne 
• Innleide (kontrakter med entreprenører) 
• Samarbeidsavtaler (med andre nettselskaper) 
• Responstid (viktig for S/R-nett) 
• Utholdenhet (mindre betydning for S/R-nett) 

 

2. Kompetanse 

• Kompetanse hos leverandører / entreprenører 
• Oljekabel (fases ut, men viktig for prod.anleggene) / PEX (er 

spesialkomp. ved høye spenninger) 
• Sjøkabel 
• Transformatorer (spisskompetanse hos leverandører). Noen 

vurderinger må gjøres i kraftselskapet og krever bla 
funksjonskompetanse. 

• SF6-anlegg (132 kV mer standard, 300-400 kV skreddersøm) Egen 
brukergruppe med fagkompetanse og oversikt beredskapsutstyr. 
Kompetanse forøvrig hos leverandører. 

• Effektbrytere (lav prioritet) 
• Linjemontasje (pga radialer i reg.nett, ressurser forventes å finnes 

hos entreprenører) 
• Driftskontrollsystemer. Behov for overordnet kompetanse i 

nettselskapene. 
• Relévern og målere (viktig for å kunne etablere provisorisk drift). 

 
3. Materiell  

• Beredskapslager – roterende (transformatorer spesifikt) 
• Leverandører 
• Nasjonal samarbeidsordning om beredskapsmateriell, eBeredskap. 

Spesifiser hva som skal registreres, herunder spesialverktøy og 
maskiner. Utarbeide liste over materiell for S/R-nett. 

• Regionale og andre samarbeidsavtaler om materiell (oversikt over 
hvilke avtalte samarbeidsordninger som finnes, medlemskap i 
eBeredskap) 



 

 67 

• Korrekt lagring av materiell – må spesifiseres. 
• Beredskapsmaster (synes ikke å være et problem da de fleste har 

lagret trestolper og  Statnett m. fl. har lagret et stort antall 
beredskapsmaster, bla teleskoptypen – Canada-mast). 

 

4. Forberedte tiltak  

• Spesielle / samtidige / ekstraordinære hendelser skal vurderes 
• Beredskapsplaner for ekstraordinære hendelser 
• Øvelser 
• Forberedte nødløsninger / provisorier – ”verktøykasse” med 

alternative løsninger. (Forbikobling av brytere og 
måletransformatorer, omstilling av vern) 

• Produksjon med innmating i nettet iht. beredskapsforskriften 
 

5. Direkte reparasjon 

• Responstid 
Tidene nedenfor skal være mulig å oppnå for alle feilsituasjoner i 
sentral- og regionalnettet og alle klasser av anlegg. For høyt 
klassifiserte anlegg og avbrudd i forsyningen til et stort antall 
sluttbrukere forventes nedre del av de angitte tider. 
Ved redundans i systemet eller når N÷1-kriteriet er oppfylt, 
gjenopprettes forsyningen øyeblikkelig og automatisk eller ved 
kobling. Når systemet ikke har redundans – er forsynt radielt – skal 
det legges stor vekt på å ha forberedt provisorisk forsyning. 
 
Forventninger for klasse 3 driftskontroll og nett dimensjonert med 
N÷1 for alle kritisk komponenter dvs. at omkobling er mulig 
- Oppdager hendelsen i Scada-systemet – momentant 
- Vurderer situasjonen og foretar omkobling for å gjenopprette 

forsyningen.(1min-1 time) 
- I stasjonsanlegg kan det være nødvendig å sende ut mannskaper 

for å se omfange/hvilke del av stasjonsanlegget som er ”friskt” 
før innkobling fortas (0,5 – 1 time) 

-  Kun unntaksvis er kundene uten strøm mer enn 1-2 timer ved 
feil i regionalnettet.  

- Deretter kan det ta dager til måneder for å gjenopprette status 
før feilen 
 

Forventninger for klasse 2 driftskontroll 
- Oppdage hendelse eller feil – 1-15 min 
- Vurdere og foreløpig kartlegge hendelsen – 10-15 min 
- Bestemme innledende tiltak – 5-15 min 
- Innkalle mannskap for kriseledelse, lokalisering av feil etc. – 15 

min 
- Mannskap klar for utrykking – 15 min-2 timer 
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- Kartlegge og vurdere hendelsen i detalj – timer til 1 døgn 
- Reparasjon av ødelagt anlegg eller komponent – timer til 

måneder 
- Provisorisk løsning etableres for å gjenopprette forsyningen – 4-

12 timer 
 Sette opp beredskapsmaster – 3 døgn 
 Gjenopprette forsyningen fra en helt ødelagt 

transformatorstasjon – 3-4 døgn 
- Reparasjon fullført og provisorisk løsning avvikles, full normal 

funksjonalitet – minutter-1 døgn (prøvekoblinger, stille reléer, 
forsiktig opplasting) 
 

Ensidig forsyning på linje eller kabel,  flere komponenter havarerer 
samtidig  eller ved feil når en annen komponent er under reparasjon ol 

- Oppdager hendelsen i Scada-systemet – momentant 
- Vurderer situasjonen og foretar omkobling for å gjenopprette 

mest mulig av forsyningen.(1min-1 time) 
- Det kan være nødvendig å sende ut mannskaper for å se 

omfanget/hvilke del av stasjonsanlegget som er ”friskt” før 
innkobling foretas (0,5 – 1 time) 

- Det etableres krisestab  
- Det innkalles relevant beredskapsressurser (materiell og 

mannskaper) 
- Master settes opp, kabler skjøtes, transformatorer flyttes ol (1-5 

dager) pr komponent. 
- Parallelt besluttes eventuelle midlertidige løsninger (kabler på 

bakken, provisoriske koblingsanlegg) 
- Deretter kan det ta dager til måneder for å gjenopprette status 

før feilen 
 
Oppsummert: 
- Forventet total reparasjonstid fra feilen har skjedd – 4-5 timer – 

1-2 år 
- Forventet tid fra feilen har skjedd til forsyningen er 

gjenopprettet – 3 timer– 1-2 døgn (Lengste utetid for kunder som 
skyldes feil i regionalnettet de siste 25 årene i Oslo er 4 timer før 
siste kunde hadde strømmen tilbake.) 

 
• Lokalisere skadested og skadeomfang 
• Driftssentral og kriseledelse 
• Beredskapsordning (vaktordning, reparasjonsberedskap) 
• Driftspersonell, montører, entreprenører 
• Feilsøking 
• Forbikobling 
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6. Hjelpeutstyr 

• Transport (terrenggående kjøretøy, båt, helikopter, kraner etc) 
• Talesamband (driftssamband, driftstelefon, satelittelefon, VHF, 

mobiltlf, fasttlf) 
• Dokumentasjon (elektronisk / manuelt) Krav til driftssikre IT-

systemer med dokumentasjon 
• GPS og opplysninger om GPS-koordinater i NIS-systemene 
 

7. Kriseledelse 

• Krisestab – oversikt, overordnete prioriteringer og beslutninger. 
• Risikovurderinger ift. aktuell hendelse (mørke, storm, rasfare, flom, 

is …) 
• HMS 
• Mediehåndtering 
• Rapportering 
• Kundehåndtering (herunder sentralbord) 

 

8. Administrativt 

• Mat og drikke 
• Overnatting 
• Tolk for utenlandsk mannskap (hvis utenlandsk mannskap skal 

brukes – sørg for tolk om nødvendig) 
 
9. Produksjon 

• Lokal innmating 
• Produksjon etter krav fra Statnett (effekt) eller NVE (energi) 

Systemansvarsforskriften og rasjoneringsforskriften 
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