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Når samfunnets pulsåre kuttes

Dette er Nord-Salten Kraftlag AL
• Et samvirkelag med tre driftsavdelinger – 45 ansatte.

• Hovekontor i Ulvsvåg i Hamarøy.

• Avdelingskontorer i Kjøpsvik, Tysfjord og Bogøy.

• Totalt om lag 6000 nettkunder, hvorav 2 000 i Steigen.

Som en pulsåre til samfunnets eksistens. Slik er 
strømforsyningen blitt for det moderne samfunn. Men 
noen ganger slår de uberegnelige naturkreftene til 
og kutter pulsårer. Det skjer relativt ofte i vårt vær-
utsatte land. En sjelden gang blir strømmen borte i 
dagevis, slik som i Steigen seks dager i januar i år. 
Hva skjedde, hvordan kunne det skje, hva ble gjort 
og hvilke konsekvenser fikk det? Denne utgaven av 
NettOpp tar for seg Steigen-saken med utgangspunkt 
i en temadag den 13. september arrangert av FSN og 
KS-Bedrift. 

Dette kan ikke bli noe fullstendig referat, verken av 
alt som kom fram på temadagen eller som en grundig 
gjennomgang av hendelser, konsekvenser og reak-
sjoner. NVE har gitt Nord-Salten Kraftlag AL et over-
tredelsesgebyr på tre millioner kroner. Dette vedtaket 
er anket til OED og den saken må gå sin gang. Her 
kan du få litt innblikk i hva saken handler om, og mer 
kan du finne ved å gå inn på www.fsn.no hvor alle 
foredragene fra temadagen er lagt ut. NettOpp vil i 
utgaver framover bringe nyheter om oppfølging og 
konsekvenser av Steigen-saken. 

Spesialutgave – Steigensaken

Hva skjedde i Steigen?
Natt til torsdag den 25. januar 2007 oppsto en kort-
slutning på linja Falkelv – Botn, som ble koblet ut fra 
driftssentralen kl. 00.15. Reservelinja Vassmo – Skjel-
vareid ble koblet inn, og forsyningen var gjenopp- 
rettet. Etter sju timer oppsto kortslutning og etter 
hvert fasebrudd med jordfeil på Vassmo – Skjelvareid. 
Linja ble lagt ut og Steigen var uten forsyningslinjer. 

Værforholdene
Disse hendelsene fant sted i et forrykende uvær med ising 
og sterk vind. Det ble målt 31 m/sek over tid og 39 m/sek i 
kastene(32,6 m/sek er orkan). Det utelukkes ikke vindkast 
på 60-70  m/sek på skadestedet. 

Torsdag til lørdag
Det ble konstatert feil på reservelinja. Reparasjoner foretatt, 
men feil oppsto igjen – flere ganger. Havaristedet på Hop-
fjellet på linje Falkelv – Botn ble funnet. Tre mastepunkter 
var knekt, men umulig å komme til på grunn av været. 
Feilen på Vassmo ble utbedret, men linja tålte ikke full be-
lastning og det ble derfor innført sonevise inn- og utkoblin-
ger. Seks roder fikk strøm to timer to ganger i døgnet. 

Søndag til tirsdag
Fikk omsider opp mannskaper pluss fem lass med utstyr 
til havaristedet. Søndag ble det reist et mastepunkt pluss 
et bein til det andre. Mandag kom alle mastene på plass. 
Det ble montert traverser, opphengsutstyr og isolatorer, og 
mastepunktene ble kryssbardunert. Søndag ble trådene 
strukket og bendsling utført. Linja spenningssatt kl. 14.30. 
PHU!

FoTo: BjARnE LAngSETH

Elverksjef Asbjørn Hansen i Nord-Salten Kraftlag AL 
hadde travle dager i januar. Han deltok på temadagen 13. 
september for å fortelle hva som egentlig skjedde. 
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– Fakta kan andre gi dere, jeg skal fortelle om  
opplevelsen. Slik åpnet ordfører Berit Woie Berg  
sitt foredrag, og opplevelsene av strømløshet i  
seks døgn ble også viktige erfaringer som hun 
gjerne deler med andre. – Det er mange ting vi  
klarer oss uten i ett eller to døgn, men ikke tre,  
fire og seks, sa hun. 
Kommunen hadde oppdaterte beredskapsplaner. Hvor 
mye var de verdt? – Det var mange ting vi erfarte som vi 
ikke hadde tenkt på i våre beredskapsplaner. Aggregatene 
fungerte dårlig, de skulle driftes og etterfylles. Vi hadde 
oljetanker, men elektriske pumper. Telenettet falt delvis ut, 
det var det verste. Hovedproblemet var at telefonen var 
borte, og hvor er Samferdselsdepartementet med ansvar 
for telekommunikasjonen i beredskapssammenheng? 
Hva er næringslivets ansvar når det gjelder beredskap? 
– jeg nesten tvang matbutikkene til å holde åpen for at 
folk skulle få tilgang til nødvendigheter som mat, batterier, 
lykter etc. 
og konsekvensene: – Staten fikk tre millioner for at Stei-
gen mista strømmen, og de som mistet strømmen fikk  
6 600 kroner. Skylda ble lagt på nord-Salten Kraftlag, men 
det er vi som eiere som har utført dårlig eierskap ved å 
lage dårlige eierstrategier som førte til at vi ikke hadde en 
god nok reserveløsning.   
– Den viktigste beredskapen i kommunen ligger i befolk-
ningens kunnskap og evne til å løse praktiske problemer 
uten strøm, de ansattes fagkompetanse og lokalkunnskap. 
De vet alle å finne fram med både lys og lykt, varme hus 
og mat med ved og parafin, men mest av alt er mye hjerte-
varme og lokalkunnskap nødvendig. Derfor klarte vi det. 
Derfor gikk det bra. Det var ingen selvfølge.

NVEs VURDERiNgER Og REAKSjONER:

Opplevelsene

Ordfører Berit Woie Berg i Steigen kommune fortalte 
engasjert om sine opplevelser i et strømløst samfunn over 
seks døgn. FoTo: BjARnE LAngSETH

Dette er NVEs foreløpige konklusjoner om den økono-
miske reguleringen av nettselskapene og virkningen 
av utfallet i Steigen framført av seksjonssjef Tore 
Langset på Steigen-seminaret. Her presentert i kortform: 
• KILE-ordningen gir riktige insentiver og bidrar alltid til 

redusert nettleie ved avbrudd over tid.

• Kompensasjonsordningen styrker insentivene til å 
unngå langvarige avbrudd og bidrar isolert sett til en 
økning i nettleien over tid, men…

 - ordningene må sees i sammenheng:
 - over tid medfører ordningene at utfallet i Steigen   

 bidrar til redusert nettleie tilsvarende 5 millioner   
 kroner – Kommer alle kunder til gode.

 - I tillegg har berørte kunder fått utbetalt 10 millioner  
 kroner i direkte kompensasjon

• Dersom vi ikke hadde hatt en kompensasjonsordning 
ville reduksjonen i nettleien til alle kunder blitt 4 million-
er kroner større, men samtidig ville de berørte kundene 
gått glipp av 10 millioner kroner 

• Erfaringene fra Steigen-utfallet tilsier ikke at det er 
behov for endringer i regelverket knyttet til KILE eller 
kompensasjonsordningen.

• Steigen-utfallet har belyst noen problemområder når 
det gjelder måten ’supereffektivitet’ beregnes på og 
bruken av glattet KILE i DEA-analysene

• nSK er referanseselskap for andre i forbindelse med 
fastsettelse av normkostnadene, men effekten av å 
fjerne selskapet som referanse er relativt liten.

Den økonomiske reguleringen



DET LUNE HjØRNET

Fra ordførerens dagbok under strømbruddet: 

”Tenåringene måker vei og hogger ved, og 

spiller kort og ludo. Det er ikke så verst.” 
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NVEs VURDERiNgER Og REAKSjONER:

Energilovforskriften § 3- 4 og 
Forskrift om systemansvar
NVEs vurdering av det som skjedde i Steigen i forhold 
til Energilovforskriften § 3-4: 
• Ledningen Skjervareid – Vassmo (fasetråd m/oppheng) 

var stedvis nesten utslitt som følge av manglende ved-
likehold – ledningen sikret derfor ikke leveringskvalitet 
– konsekvensene ble store

• Alder og driftsmessige status er ikke grunn god nok 
– anlegget skal vedlikeholdes og om nødvendig mod-
erniseres.

• Konsesjon gir både rett og plikt til å bygge og drive an-
legg i tråd med fastsatte konsesjonsvilkår og gjeldende 
forskrifter.

• Konstaterer brudd på energilovsforskriften 
• Resultat: Overtredelsesgebyr på tre millioner kroner.
I sin vurdering av Forskrift om systemansvar konkluderer 
nVE med å vedta ny midlertidig overføringskapasitet for 
ledningen Vassmo-Skjelvareid. Fram til permanent løsning 
er på plass, skal ledningen varig kunne overføre mini-
mum 110 A, som er over maksimal forventet vinterlast i 
Steigen-området. Statnett hadde i 2004 vedtatt at denne 
linjen skulle tåle 250 A, men den brant av ved om lag 70 
A, og belastningen ble så redusert til 35 A i perioden med 
roterende utkobling. 
Ellers mente nVE at det ikke var grunnlag for å påstå 
forskriftsbrudd i verken i forhold til Forskrift om leverings-
kvalitet eller i forhold til Forskrift om beredskap. 

gamle linjer er vanskelig 
å vedlikeholde
– Å ha gamle elektriske anlegg betyr en større sjanse 
for feil selv om de er godt vedlikehold, sa regionsjef 
Tore Varmedal fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) – region Nord-Norge. 
Ikke alle feil kan oppdages og forebygges ved hjelp av 
inspeksjoner og vedlikehold. Dette er et generelt problem 
som DSB frykter vil kunne medføre driftsmessige proble-
mer i framtida. 
når det gjelder linja Vassmo-Skjelvareid, så mener Var-
medal at toppbefaring nok ville ha avdekket flere mangler 
som kunne ha hindret avbrenning, men stiller spørsmål om 
toppbefaring ville avdekket alle feil. I dette tilfellet var topp-
befaring ikke gjennomført siden 1993. DSB har tidligere ut-
talt at toppbefaring skal gjennomføres minst en gang hvert 
10. år. Erfaring fra Steigen-saken viser at denne uttalelsen 
fortsatt skal ha gyldighet. 
Erfaringer etter strømbruddet i Steigen er også utgang-
spunktet for at det er nedsatt en prosjektgruppe med 
deltakelse fra nVE, Statnett og DSB for å vurdere behovet 
for forbedring av regelverk, veiledning og tilsyn. Det skal 
legges fram en rapport i løpet av 2007. 

DSBs VURDERiNgER Og REAKSjONER:


