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Bortfall av elektrisk kraft 
 

 

Innledning  
 

Kraftforsyning er en av samfunnets viktigste infrastrukturer.  En rekke samfunnsfunksjoner 
og andre infrastrukturer er avhengig av elektrisk kraft eks. bank- og betalingstjenester, 
elektronisk kommunikasjon (fast- og mobilnett, internett), helse- og omsorg- 
trygdetjenester, vann og avløp, nød- og redningstjenester, industrien, sykehus. 
 
Svikt i strømforsyningen vil inntreffe.  Det kan ikke garanteres mot avbrudd i 
strømforsyningen selv om norsk kraftforsyning er robust og har høy leveringspålitelighet.   
 
Alle aktører må kartlegge egen avhengighet av strøm.  Det er viktig med god beredskap 
overfor denne type hendelse både nasjonalt, regionalt og lokalt, og i private og offentlige 
virksomheter. Den enkelte innbygger må også forberede seg på bortfall av strøm. 
Kommunene, som har ansvar for alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen, og 
ansvar for tjenesteproduksjon mot egen befolkning eks. drift av sykehjem, omsorgsboliger, 
skoler, barnehager, har likevel en særlig  beredskapsoppgave.      
 
Det har i de senere år vært flere situasjoner med bortfall av elektrisk kraft pga ekstremvær 
for eks Gudrun 2005, Sørlandet 2006, Steigen 2007, Dagmar 2011.  Ekstremvær kan også 
ramme Telemark.  Erfaringene fra større hendelser er et viktig grunnlag for planlegging av 
håndteringen av strømutfall.  Lite vann i vannmagasinene med fare for rasjonering som var 
situasjonen i første halvår i 2011, er også en situasjon det må tas høyde for i 
beredskapsplanleggingen.  Kraftrasjonering er regulert i forskrift om planlegging mv, 
kraftrasjonering (rasjoneringsforskriften).      
 

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) 

Kraftforsyningen har klare krav til systematisk arbeid med tiltak for å forebygge og håndtere 
ekstraordinære hendelser som kan skade eller hindre produksjon, overføring eller fordeling 
av elektrisk energi, jfr. forskrift om beredskap i kraftforsyningen (beredskapsforskriften BfK).    
Forskriften stiller minimumskrav til alle enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon 
(KBO). Målet er å unngå at kraftforsyningen stopper opp og/eller unngå at gjenopprettingen 
av forsyningen tar lang tid.  
 

• Kraftforsyningens sentrale ledelse (KSL) 
KSL består av beredskapsmyndigheten (NVE) og systemansvarlig (Statnett). Vassdrags- og 
energidirektøren eller den han bemyndiger leder KBO. 

 
• Regionnivå 

Kraftforsyningens regionsjefer (KRS) 
KRS er KBOs kommandoledd på regionnivå. Regionsjefene utpekes fra systemansvarlig og 
deres geografiske ansvarsområder følger Statnetts regioninndeling.  
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• Distrikts-/fylkesnivå 
Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS) KDS utpekes av NVE. Det er utnevnt 14 
distriktssjefer.  Telemark og Vestfold har felles KDS.    

 
• Lokalt nivå 

Produsenter av kraft og fjernvarme, nettselskap og vassdragsregulanter 

 
KBO-enheter (nettselskap) i Telemark 

 
Det er forelått revidering av regelverket for beredskap i energiforsyningen.  Hensikten er å 
skape størst mulig sikkerhet for effektiv regional og nasjonal kriseberedskap og 
krisehåndtering i enhver form for ekstraordinær situasjon. Videre er formålet å videreutvikle 
Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).  Endringer i energiloven og ny 
beredskapsforskrift er forutsatt skal tre i kraft fra 01.01.2013.   
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Prioritering  

Ved begrenset krafttilgang (rasjonering) og gjenoppretting etter avbrudd må 
kraftforsyningen prioritere kundene.  Dette gjøres etter følgende prioritering:  
 

1. Liv og helse (ikke enkeltpasienter) 
2. Vitale samfunnsinteresser innenfor administrasjon og forvaltning, informasjon, sikkerhet, 

infrastruktur, forsyninger 
Hovedvannforsyning kommer høyt opp på prioriteringslistene 

3. Næringsliv og berørte økonomiske interesser 
4. Husholdninger 
 

Den som ikke kan klare seg uten strøm, må gjennomgå egne krav til sikkerhet og back-up. 
Kommunen må utarbeide en prioriteringsliste for forsyning ut i fra ovennevnte kriterier i 
samarbeid med kraftselskapet.  Det er også viktig at for eks. bedrifter, næringsliv, bla 
landbruksnæringen (dyrehold), kommuner gjør tiltak for å være forberedt på strømutfall.   
 
Aktuelle tiltak kan være: 
• Sørge for nødvendig reservekraft til viktig forbruk – (nødstrøm kan ikke ytes av 

kraftleverandør) 
• Etablere avbruddsfri strømforsyning (UPS) til sårbart IKT utstyr 
• Legge planer for evakuering av enkeltpasienter med livsviktig medisinsk utstyr i 

hjemmene  
• Utarbeide lister for prioritert forsyning i samarbeid med kraftselskapet 
• Kommunene og Statens vegvesen må sørge for god fremkommelighet for mannskaper 

(brøyting og trerydding) i situasjoner med ekstremvær 
 

 

Risiko 
 
De vanligste årsakene til bortfall av elektrisk kraft er   
• Naturhendelser -storm, sterk vind, store snømengder, kulde med is- og snølaster,   

tordenvær/lynnedslag. Ekstremvær/dårlig vær kan føre til trefall, trær over linjer, 
sammenslag av linjer, skred 

• Tekniske feil 
• Overbelastning   
• Rasjonering  

Rasjonering er pålagt begrensninger i forbruk av kraft, tvangsmessige 
leveringsinnskrenkninger.  Dette vil berøre samfunnets alle husholdninger og 
samfunnskritiske funksjoner. Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger kan 
gjennomføres på to måter; kvoterasjonering og sonevis roterende utkobling. 

 
Klimaendringer  

Endringer i temperatur, forekomster av antall dager med is og fryse-tineperioder, 
vindforhold og nedbørmengder forventes å ha størst effekt for den naturlige sårbarheten 
innen kraftoverføring.  Konsekvensene blir økt frekvens av flom (oversvømmelse), regnflom, 
skred og ras, tørke (skogbrann).  
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Mer sterk vind kan føre til skade på master og havnivåstigning innebærer utfordringer 
knyttet til lavtliggende kraftforsyningsanlegg.  Videre kan store mengder snø legge seg på 
linjenettet med mulig kortslutning med strømbrudd og andre skader på nettet samtidig som 
snøen kan vanskeliggjøre lokalisering og reparasjon, samt at tørkeperioder kan øke 
skogbrannfaren med mulig skade på nettet.      
 

  Forventet stormbilde  
 

Sannsynlighet  
Det må planlegges med bortfall av strøm fordi det ikke kan garanteres for avbruddssikker 
strømforsyning.  ”Dagmar” rammet også Telemark.  Flere hendelser tilsvarende ”Dagmar”, 
kan ramme Telemark med et helt annet omfang enn tilfelle var i desember 2011.   
Sannsynligheten er imidlertid mindre i bystrøk enn utenfor disse områdene.   
 
• Strømutfall i inntil 2 døgn  SVÆRT HØY SANNSYNLIGHET 

med mindre omfang      
• Strømutfall i inntil 2 døgn  HØY SANNSYNLIGHET 

med større omfang   
• Strømutfall over 2 døgn  MIDDELS SANNSYNLIGHET   
 
Et stort strømutfall (over to døgn) vurderes ut fra dette til å ha en MIDDELS SANNSYNLIGHET 

 

Konsekvens  
Konsekvensene av bortfall av strøm vil avhenge av en rekke faktorer, f.eks  
kommunestørrelse, bosetningsmønster, hvor stort område som blir berørt, strømbruddets 
varighet og temperatur.  Det kan påvirke helse- og sosialtjenester, bla behovet til 
pleietrengende, levering av drikkevann, svekkelse av drikkevannskvaliteten og problemer 
med avløp som kan medføre lokal forurensning.   
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Det kan bli mangel på drivstoff, virksomheter må stenge eks. butikker pga at kjølesystemene 
ikke fungerer, produksjon stanser, problemer innen landbruk pga avhengig av systemer som 
går på strøm for eks. til fôring, vanning, melking.   
 
Konsekvens  Liv og helse Natur og miljø Økonomi Samfunnsstabilitet  
Svært lav      
Lav      
Middels   X  X 
Høy  X  X  
Svært høy     
 

Et strømutfall over 2 døgn vurderes samlet sett til å få HØY KONSEKVENS.    
 
 

Regionalt risikobilde – bortfall av elektrisk kraft 
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Roller og ansvar  
 
I det forebyggende arbeidet og ved uønskede hendelser må en rekke aktører samarbeide.  
Det er derfor nødvendig å forberede samhandlingen ved å se på hvordan virksomhetene kan 
hindre at en ulykke skal inntreffe og planlegge tiltak for å redusere konsekvensene.  I begge 
situasjoner er det først og fremst viktig å se på oppgaver og rolleavklaringer.    

 
Oppgaver (uavhengig av type hendelse) for Kommunene, Fylkesmannen, Politiet, Statens 
vegvesen, Fylkeskommunen, Forsvaret, Sivilforsvaret, Mattilsynet, Sykehuset, NVE, se kap 
Roller og ansvar. 
 

Forebyggende tiltak 
 
NVE • Har overordnet forvaltningsansvar for strømforsyningen    

• Har tilsyn med kraftselskapene  
• Må vurdere mer kabling i bakken 
• Foretar kartlegging av skredfare 
• Ser på konsesjonskrav til oppetider i telesentraler, basestasjoner og 

andre sårbare installasjoner i nettet  
 

Kraftselskapene   • Må ha ROS-analyse for å identifisere risikoer og prioritere konkrete 
tiltak for å senke risiko. 

• Må ha oppdaterte beredskapsplaner  
• Ha sammenheng mellom ROS-analyser, beredskapsplaner og 

øvelser 
• Ha kommunikasjon med kommunene 
• Må gjennomføre felles øvelser med bla kommunene, teleselskap, 

vegvesenet  
• Må holde nettet i forskriftsmessig  stand 
• Må ha oversikt over skogryddere og andre eksterne ressurser  
• Må ta hensyn til klimaendringer og sette av nok midler til 

vedlikehold/reservelager 
• Må samarbeide med tilbydere av elektronisk kommunikasjonsnett 
   

Kommunene • Skal både i helhetlig og i sektorvise risiko- og sårbarhetsanalyser ta 
med svikt i kraftforsyningen 

• Skal ha beredskapsplan for bortfall av strøm over og under 2 døgn 
• Må utarbeide og oppdatere prioriteringsliste for forsyning som skal 

gjennomgås med kraftselskapet  
• Må samordne ROS-analyser og beredskapsplaner med 

kraftselskapene 
• Ha alternativ kommunikasjon/sambandsløsninger 
• Må ha tilstrekkelig reservestrøm bla for å kunne ivareta kritiske 

brukere, omsorgsboliger   
• Må påse at det til strømaggregatene    

o Er avtale om levering av forsyninger av drivstoff 
o Gjennomføres opplæring i bruk av aggregat 
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o Foretas testing av aggregatene 
• Bør ha oversikt over bensinstasjoner med nødstrømsaggregat  
• Må gjennomføre øvelser med bortfall av strøm som senario, bla i 

samarbeid med kraftselskapene   
 

 

Krisehåndtering  

 
Kraftforsyningens  

distriktssjef (KDS) 

• Har kontakt med eksterne ressurser eks Sivilforsvaret  
• Har tett kontakt og samarbeid med Fylkesmannen 
• Deltar i møte i fylkesberedskapsrådet   
• Har kontakt med kraftselskapene  
 

Kraftselskapene  • Har beredskapsvakt – kan innkalle ekstra personell  
• Må få oversikt over feil, feilsøking, skogrydding, mastereising,     

trafoskifte, hvor mange som blir berørt mv 

• Må kunne opplyse om forventet tidspunkt for gjenoppretting av 
forsyningen 

• Må samarbeide med kommunen 

• Må sikre seg at vegene er åpne og således ha tett dialog med 
kommunen og vegvesenet   

 

Kommunene • Må få oversikt over forsyningsutfordringer til egen virksomhet 
eks. bensin, matvarer, medisin   

• Må samarbeide med kraftselskapet bla. om prioritering av  
brøyting av veger  som er nødvendige for at reparatører kan 
kommune frem til strømbruddstedet 
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Kilder og henvisninger  
 
Lover, forskrifter, veiledere, planer m.v. 

 

• Forskrift om beredskap i kraftforsyningen (beredskapsforskriften BfK) av 16.12.2002 
• Forskrift om planlegging mv ved kraftrasjonering av 17.12.2001 

(rasjoneringsforskriften) 
• Drikkevannsforskriften av 04.12.2001 
• Dyrevelferdsforskriftene i h.t. dyrevelferdsloven  
• Helseberedskapsloven 
• Forurensningsloven  
• Nasjonalt risikobilde 2012 (DSB)             

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nasjonal-beredskap/Aktuelt-Nasjonal-beredskap/Alvorlige-
konsekvenser-ved-strombortfall/   

• Rapport 3/2012 fra NVE Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar julen 2011  
http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2012/rapport2012_03.pdf  

• Rapport fra 2012 fra Vestlandsforskning ”Klimaendringenes konsekvenser for 
kommunal og fylkeskommunal infrastruktur”                 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge-
2/bibliotek/forskning/vestlandsforskning-om-klimatilpasning-i-.html?id=676815       

• www.nve.no  


