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4. Ressurser og reparasjonsberedskap 
 
Kapitlet beskriver beredskapen som KBO-enheter må ha for å kunne redusere konsekvensene dersom 
en ekstraordinær hendelse inntreffer. Kapitlet stiller krav til KBO-enhetenes organisering, kompetanse 
og ressurser. Forklaring av begrepet ekstraordinære situasjoner finner du i ordforklaringer til § 1-1. 
Formål. 

Kapitlet beskriver videre hvilke nødvendige komponenter og utstyr til gjenoppretting KBO-enhetene 
må ha tilgang til. Dette inkluderer anleggsdeler, verktøy, transportutstyr, sambandsutstyr og annet 
relevant utstyr. 

4.1 Reparasjonsberedskap 
 

 

 

§ 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. 
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Hensikten med reparasjonsberedskap er først og fremst å redusere konsekvenser av feil og skader på 
anlegg og komponenter. Reparasjonsberedskapen skal stå i forhold til alle former for ytre påkjenninger 
og i forhold til risiko for ekstraordinære hendelser. Reparasjonsberedskapen må dimensjoneres etter 
hva slags anlegg virksomhetene har, som for eksempel sjøkabler og fjordspenn, anleggets klasse og 
samfunnskritiske betydning. 

Organiseringen skal være slik at drift og reparasjon er så effektiv som mulig i og etter ekstraordinære 
situasjoner. KBO-enheter trenger ikke å ha alle ressurser selv. Tilgang til personell, materiell og utstyr 
kan avtales med andre. 

Bestemmelsen innebærer også krav til utholdenhet. For å være utholdende, må enheten ha planer, 
ressurser og personell for å håndtere langvarige og omfattende hendelser, og med flere samtidige 
hendelser. Planene skal beskrive hvordan drift og gjenoppretting kan skje og hva som er nødvendige 
ressurser under ekstraordinære situasjoner. 
 

 

 

Eksempler på samtidige hendelser 

Uvær ødelegger kraftledninger og ekom 

En storm fra nordøst, som ikke er vanlig vindretning, ødelegger både 
luftledningsmaster og basestasjoner for KBO-enhetens eget samband. Uværet er 
uvanlig kraftig der KBO-enheten er lokalisert. Den har mannskap som kan reparere 
kraftledninger, og underveis i reparasjonsarbeidet er det viktig å ha god kontakt mellom 
driftssentralen og mannskapet. Uten ekom-forbindelse er det ikke mulig å opprettholde 
kontakten hverken med driftsradio eller mobiltelefon. Dekningen for nødnettet er 
dårlig. KBO-enheten må planlegge hvordan arbeid i felt kan skje sikkert, selv om 
mannskapet er avskåret fra normal kommunikasjon. 

Rasjonering med uvanlig mange koblinger i nettet og feil på mange komponenter 
 
Ved rasjonering blir det mange flere koblinger og belastningsendringer. Flere koblinger 
gir flere feil på brytermateriellet. Dette er et sammenfall mellom to hendelser, der den 
ene fører til den andre – rasjonering og mange koblinger. Dette betyr at det må være 
økt reparasjonsberedskap for brytermateriellet under rasjonering med sonevis roterende 
utkobling. 

Transformatorhavari og ødelagt vei 

En av hovedtransformatorene får vindingskortslutning og den må fraktes til 
transformatorverksted for å få ny vikling. Kort etter går en lokal elv over sine bredder 
og vasker vekk deler av veien inn til stasjonen slik at det vil ta lang tid før veien er 
kjørbar for transformatortransport. Virksomheten må da greie seg uten erstatning i 
lenger tid enn planlagt. Dette betyr at denne hendelsen burde vært risikovurdert, 
konsekvensene vurdert og beredskap planlagt. Er det mulig å reparere på stedet? Er det 
redundans i nettet? Vil hendelsen ramme samfunnskritiske funksjoner? Er det mulig å 
få veien reparert raskt? 
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KBO-enheter skal ha oversikt over virksomheter med betydning for liv og helse, og annen 
samfunnskritisk virksomhet i sitt område, ha en god dialog med disse i det løpende 
beredskapsarbeidet, og legge dette til grunn i sitt beredskapsplanverk. 

Enhetene må analysere hvilke hendelser som skal være dimensjonerende for reparasjonsberedskapen. 
Alle ekstraordinære situasjoner betyr at det må planlegges for omfattende ødeleggelser. 
Energiforsyningen skal gjenopprettes uansett hva som er årsaken til avbruddet. Omfattende 
ødeleggelser vil ta lenger tid og kan kreve store ressurser. 

Feilretting kan ikke alltid baseres på karakteristika ved kundene, men på hva som er mulig å oppnå i 
feilsituasjonen. Selv om samfunnskritiske virksomheter kan ha krav til egenberedskap i form av 
nødstrøm, er det likevel en forventning om at de skal få strømmen tilbake så snart som mulig. Uansett 
vil alltid hensynet til liv og helse ha førsteprioritet. 

 

 

 

Krysskopling til annet regelverk 
 
Forskrift om kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften) 

 

 

 

4.2 Kompetanse og personell 
 

 

 

§ 4-2.Kompetanse og personell 

KBO-enheter skal ha personell med nødvendig kompetanse som kreves for 
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. 

 

 

Håndtering av ekstraordinære situasjoner på en sikker og effektiv måte betyr sikkerhet for at personell 
ikke skades, at personellet har den kompetansen som er nødvendig for oppgaven, og at metoder og 
utstyr er de rette og fungerer effektivt.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-17-1421
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KBO-enheter skal ha egne ansatte som utgjør kjernen i det som kreves for å håndtere ekstraordinære 
situasjoner. Ytterligere tilgang på personell med kompetanse kan sikres både gjennom pålagt overtid 
for eget personell, avtale om innleid personell eller gjennom samarbeidsavtaler. Når KBO-enheter 
velger å bruke innleid personell, må det inngås en bindende avtale om sikker tilgang til dette 
personellet. Legg merke til at kompetansekravet blant annet omfatter forhold som: 

 Kriseledelse 
 Sikring og drift av anlegg i ekstraordinære situasjoner, herunder produksjon, nett, fjernvarme, 

driftskontrollsystemer og samband 
 Gjenoppretting og reparasjon 
 Krisekommunikasjon (se også §2-8. Informasjonsberedskap og § 7-17. Mobile radionett – 

driftsradio 

 

 

 

Eksempel 
 
I ett av koblingsanleggene har Strøm Nett to gamle trykkluftbrytere. Selv om de har 
to trykkluftbrytere, er det ingen i virksomheten som kan reparere dem hvis de svikter. 
Ved brytersvikt blir flere avganger til lokal forsyning uten spenning. Strøm Nett har 
derfor inngått en beredskapsavtale med et firma som kjenner teknologien. Avtalen 
sikrer oppmøte av kompetent personell innen 8 timer. I avtalen inngår også årlig 
kontroll og vedlikehold. Strøm Nett vurderer å bytte bryterne til en type som de selv 
har kompetanse på, og som er enklere å reparere og vedlikeholde. 

 

 

I en beredskapssituasjon skal enheten ha sikker tilgang på fagfolk som har erfaring i å betjene 
anleggene ved lokal styring.  

Leder for virksomheten, beredskapsleder, beredskapskoordinator og IKT-sikkerhetskoordinator må ha 
nødvendig kompetanse og utgjør kjernen for styring av enheten gjennom ekstraordinære situasjoner. 
Energilovforskriften § 3-6 om tilgang til personell krever at nettselskaper med inntektsramme har 
tilstrekkelig egenbemanning til å lede virksomheten i enhver situasjon. Energilovforskriften krever 
ikke det samme av kraftprodusenter og fjernvarmevirksomheter, men kraftberedskapsforskriften har 
krav til at alle KBO-enheter har etablert en organisasjon og har personell med kompetanse for å 
håndtere ekstraordinære situasjoner.  
 
KBO-enheter bør lage en prioritert oversikt over hvilke funksjoner som alltid må ivaretas for å holde 
driften gående, og spesielt de som er viktige i ekstraordinære situasjoner. Personellplanen skal 
inkludere de personene som har denne kompetansen. Behovet for personell kan omfatte blant annet 
kriseledelse, reparasjon, gjenoppretting av drift og å holde driftskontrollfunksjoner i gang. 

Det skal foreligge planer for å dekke personellbehovet til de ulike funksjonene i ekstraordinære 
situasjoner.  
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 Oversikt over tilgjengelig personell til å dekke nødvendige funksjoner i en ekstraordinær 
situasjon 

 Personellets funksjon og eventuell spesialkompetanse 
 Nødvendig kontaktinformasjon 

 
 

 

 

Eksempel 

Strøm Nett og flere andre KBO-enheter i distriktet har inngått en avtale om å bistå 
hverandre ved større hendelser; deriblant to produksjonsselskaper og flere 
nettselskaper. På denne måten øker sikkerheten for at ikke alle rammes på likt av 
samme hendelse. Noen av KBO-enhetene har god bemanning, mens andre leier inn 
entreprenører. De har passet på at ikke alle har beredskapsavtale med den samme 
entreprenøren. 

Beredskapslederne og beredskapskoordinatorene møtes etter store hendelser for å 
evaluere om ordningen fungerer tilfredsstillende. 

 

 

I den utstrekning KBO-enheter er avhengig av personell utenfor egen virksomhet, må de utarbeide 
personellplaner for disse. KBO-enhetene må inngå avtaler som sikrer dem prioritet til det innleide 
personellet i ekstraordinære situasjoner. Det må skaffes sikker tilgang til personell som ikke er en del 
av egen grunnbemanning ved avtaler. Slike avtaler kan inngås med andre KBO-enheter, eller 
driftsselskaper, entreprenørselskaper og leverandører. 

 

 

 

Eksempel 

Strøm Fjernvarme er helt avhengig av den største oljekjelen hvis de skulle få feil på en 
av de andre kjelene. Beredskapskoordinatoren har vurdert avtalen de har med firmaet 
som har levert kjelen, og ser at hvis de får feil, så kan de kontakte firmaet i 
arbeidstiden. Firmaet garanterer da å ha en reparatør på plass innen to døgn. 
Beredskapskoordinator og beredskapsleder i Strøm Fjernvarme innser at med en slik 
ordning, får de store problemer hvis en feil skjer rett før en helg eller høytid. Skjer 
feilen fredag nær arbeidstidens slutt, får de ikke kontakt før mandag morgen, og 
reparasjonen kan tidligst begynne onsdag. Strøm Fjernvarme bestemmer seg derfor for 
å kjøpe utvidet beredskap med kontaktmulighet alle dager, og at reparasjon skal 
påbegynnes senest innen ett døgn. 
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4.3 Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon 
 

 

 

§ 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. 

 

 

I denne bestemmelsen konkretiseres at KBO-enheter skal drive anleggene og gjenopprette funksjoner. 
Til dette skal den organisasjonen som er omtalt i § 4-1 brukes; personell som har riktig kompetanse 
etter § 4-2 være tilgjengelig; og materiell og utstyr som angitt i § 4-4 stå til rådighet. 

For å oppfylle kravet, må KBO-enheter 
 ta hensyn til at spesielle forhold som ekstremvær kan forsinke gjenopprettingen, men at 

gjenopprettingen likevel skal skje så snart som mulig 
 ta hensyn til påregnelige praktiske eller tekniske vansker ved gjenoppretting 
 sikre at det er så mange personer tilgjengelig at det blir mulig å opprettholde arbeidet gjennom 

langvarige situasjoner 
 kunne håndtere ekstraordinært press over lang tid 
 ta høyde for at det kan oppstå flere samtidige hendelser 
 sørge for at personell ikke skades 

 
KBO-enhetene skal sørge for at energiforsyningen har korte gjenopprettingstider også i ekstraordinære 
situasjoner. Det som skal gjenopprettes, er funksjon i anlegg og komponenter i alle typer anlegg – 
kraftstasjoner, fjernvarmeanlegg, transformatorstasjoner, koblingsanlegg, ledningsanlegg og 
driftskontrollsystemer. Det betyr at både anleggets funksjon skal gjenopprettes og at ødelagte 
komponenter skal repareres eller erstattes. Anleggets funksjon skal gjenopprettes uten ugrunnet 
opphold eller så raskt som fysisk mulig, avhengig av anleggets klasse.  

For driftskontrollsystemets mest vitale og mest utsatte enkeltkomponenter skal det etableres særskilt 
reparasjonsberedskap, enten i egen enhet eller kontraktfestet hos ekstern leverandør. 

 
Reparasjonsberedskap i transmisjonsnett og regionalt distribusjonsnett med tilgrensende 
kraftstasjoner  
 
Nødvendige ressurser må være tilstrekkelige og tilgjengelige i ekstraordinære situasjoner. KBO-
enheter bør på forhånd gjennomføre en egen vurdering og bestemme akseptabel responstid for 
startfasen etter en uønsket hendelse, og dokumentere dette i beredskapsplanen.  

Når det er redundans i kraftsystemet, skal forsyningen gjenopprettes øyeblikkelig og automatisk, eller 
ved kobling. Ved radiell forsyning skal KBO-enheter legge stor vekt på å ha forberedt provisorisk 
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forsyning. I enkelte feiltilfeller hvor det i utgangspunktet er bygget med redundans, kan likevel 
funksjonen rammes hvis flere redundante komponenter rammes. 

Den følgende skissen til responstider er hentet fra rapporten Reparasjonsberedskap i sentral- og 
regionalnettet og tilknyttede kraftstasjoner, Oslo desember 2011. Rapporten er utarbeidet gjennom et 
samarbeidsprosjekt mellom NVE, Statnett, nettvirksomheter og produksjonsvirksomheter oppnevnt av 
Energi Norge, Samfunnsbedriftene og Distriktsenergi.  

 

Skisse til responstider   

Feilretting når driftskontrollsystemet er i klasse 3 
 oppdage hendelsen straks i driftssentral og driftskontrollsystem, jf. § 5-

6, vedlegg 3 Særlige krav til sikring for anlegg klassifisert i klasse 3 
 vurdere situasjonen og foreta omkobling så raskt som fysisk mulig for å 

gjenopprette forsyningen anslagsvis 1 minutt til 1 time 
 i stasjonsanlegg kan det være nødvendig å sende ut mannskap så raskt 

som fysisk mulig for å se omfanget og hvilken del av stasjonsanlegget 
som er ”friskt” før innkobling foretas, ½ - 1 time 

 videre reaksjonsmønster i henhold til beredskapsplan, se § 2-4  
 kun unntaksvis skal sluttbrukere være uten strøm i mer enn 1-2 timer 

ved feil i transmisjons- og regionalt distribusjonsnett. Hvis dette ikke er 
tilfelle, se feil som medfører avbrudd i forsyningen nedenfor 

Etter gjennomført startfase kan det ta dager til måneder for å gjenopprette 
status som før feilen oppstod. Se nedenfor om reparasjonsfasen 

 

Feilretting når driftskontrollsystemet er i klasse 2 

 oppdage hendelsen raskt i driftssentral og driftskontrollsystem, 
anslagsvis 1 til 15 minutter, se § 5-5. Sikringstiltak for klasse 2 

 vurdere hendelsen og iverksette innledende tiltak uten ugrunnet 
opphold, anslagsvis 10 til 15 minutter 

 videre reaksjonsmønster i henhold til beredskapsplan, se § 2-4  

Etter gjennomført startfase kan det ta dager til måneder for å gjenopprette 
status som før feilen oppstod – se nedenfor om reparasjonsfasen. 

 

Feilretting når driftskontrollsystemet er i klasse 2 og 3 - Feil som medfører 
avbrudd i forsyningen til kunder 

 oppdage og vurdere hendelsen – se over 
 bestemme innledende tiltak, anslagsvis 5 til 15 minutter 
 innkalle mannskap for kriseledelse, lokalisering av feil med mer, 

anslagsvis 15 minutter 
 mannskap klar for utrykking, anslagsvis 15 minutter til 2 timer 
 kartlegge og vurdere hendelsen i detalj, fra timer til døgn, avhengig av 

tilgjengelighet, værforhold, risiko ved befaring og andre forhold på 
stedet 

 reparasjon av ødelagt anlegg eller komponent, fra timer til måneder 
 provisorisk løsning etableres for å gjenopprette forsyningen, anslagsvis 

4 timer til 1 døgn 

 

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_04.pdf
https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_04.pdf
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 gjenopprette forsyningen provisorisk fra en helt ødelagt 
transformatorstasjon, 3 til 4 døgn 

Avbrudd med stort omfang 

 innledende faser som over 
 etablere krisestab 
 sende ut mannskap for å se omfanget og vurdere tiltak, anslagsvis ½ til 

2 timer avhengig av vær 
 innkalle beredskapsressurser (materiell og mannskap) 
 iverksette eventuelle midlertidige løsninger (kabler på bakken, 

forbikobling, provisoriske koblingsanlegg) 

 

Reparasjonsfasen 

 begynne reparasjoner så snart som praktisk mulig 
 beredskapsmaster settes opp, kabler skjøtes, transformatorer flyttes og 

liknende 
 til skjøting av oljekabler og andre situasjoner der det kreves tilgang på 

spesialkompetanse, må det legges ekstra vekt på forberedte tiltak 
 reparasjon fullført og provisorisk løsning avvikles, full normal 

funksjon, (anslagsvis minutter til døgn; prøvekoblinger, stille reléer, 
forsiktig opplasting) 

 

Produksjonsanlegg i klasse 2 og 3 

 oppdage hendelsen raskt/straks i driftskontrollsystemet 
 vurdere situasjonen, iverksette innledende tiltak uten ugrunnet 

opphold/så raskt som fysisk mulig 
 foreta omkobling for å gjenopprette mest mulig av forsyningen, 

1 minutt til 1 time 
 det kan være nødvendig å sende inn mannskaper for å se på omfanget 

og hvilke deler av anlegget som er ”friskt” for innkobling, ½ til 3 timer 
 gjøre beslutninger om videre tiltak, neste arbeidsdag 
 innkalle relevante beredskapsressurser (materiell og mannskap) 
 igangsette reparasjonsarbeider 

Deretter kan det ta fra dager til måneder for å gjenopprette status som før feilen 
oppstod. 

 

 

Reparasjonsberedskap for lokalt distribusjonsnett og fjernvarme 
 
Krav til gjenoppretting av funksjon gjelder alle nettnivåer og klasser, og både for produksjon og 
distribusjon av elektrisitet og fjernvarme. Feil langt ute i nettet, nær forbrukerne, fører som regel til 
avbrudd i forsyningen. Ofte finnes det ikke omkoblingsmuligheter. Det er derfor av like stor betydning 
som for overliggende nettnivå å: 

 oppdage feil raskt 
 gjøre innledende vurderinger 
 lokalisere feil-sted 
 sende ut mannskap for å starte med reparasjoner uten ugrunnet opphold 
 iverksette midlertidige løsninger hvis avbrudd kan forventes å vare i mer enn noen timer 
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Det bør tilstrebes samme responstider som for transmisjons - og regionalt distribusjonsnett. I tillegg 
bør det i lokalt distribusjonsnett legges vekt på aggregatdrift inntil feil er reparert, for at 
samfunnsviktige funksjoner kan opprettholdes.  

 

 

 

NVE presiserer at alle kunder som er kritisk avhengige av kontinuerlig strømforsyning, 
selv har ansvar for å sikre egen nødstrøm. 

 

 

 

4.4 Materiell og utstyr 
 

 

 

§ 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. 

 

 

Komponenter som det er vanskelig å skaffe eller som har lang leveringstid, må være tilgjengelig i et 
beredskapslager.  

Driften kan ofte opprettholdes ved omkoblinger eller ved midlertidige provisoriske tiltak. Eksempler 
på det siste kan være forberedt forbikobling av et bryterfelt i et koblingsanlegg. Andre ganger kan 
master i en luftledning være havarert eller en kabel gravd over. I slike tilfeller må det være tilgang på 
reservemateriell for provisorisk drift og utstyr for en permanent reparasjon. 

Et viktig forhold er at det skal være sikker tilgang til materiell og utstyr i en ekstraordinær situasjon 
uavhengig av om ressursene eies av KBO-enheten eller av andre. 



10 
 

Reservemateriell 
 
Enheten må ha tilgang til materiell og utstyr for gjenoppretting av nødvendige funksjoner etter skader 
og havari. Dette er av særlig stor betydning for kritisk viktig utstyr med lang leveringstid. Nødvendig 
reservemateriell kan være: 

 beredskapsmaster 
 reservetransformatorer, transformatorolje og liknende 
 kabellengder og skjøter (sjø, luft, fjordspenn og liknende) 
 komponenter som effektbrytere, kompressorer, isolatorer og liknende 
 fjernvarmerør, ventiler og pumper 
 mobile varmesentraler 
 datakomponenter og programvare for kritiske funksjoner 

 

Utstyr 
Enheten må ha tilgang til alt nødvendig utstyr som trengs for å opprettholde kraftforsyningen i 
ekstraordinære situasjoner, og for å gjenopprette funksjon. Dette kan være verktøy, maskiner eller 
annet som er nødvendig for å foreta reparasjoner, gjenoppretting eller iverksette midlertidige tiltak. 
Eksempler på nødvendig utstyr kan være: 

 transportutstyr og maskiner 
 kraner og annet utstyr som er nødvendig for tunge løft 
 aggregater 
 verktøy for reparasjonsarbeid 
 sikkerhetsutstyr 

 

Reservemateriell og utstyr kan sikres gjennom avtale med andre 

Kravene til reservemateriell og utstyr kan etterleves enten gjennom at KBO-enheten selv har 
tilstrekkelig med utstyr og materiell eller gjennom skriftlige avtaler med leverandør, 
samarbeidsordninger, som eksempelvis REN Beredskap, eller andre. Det vil være avgjørende med 
tilstrekkelig klare avtaler og at eventuelle samarbeidsordninger har et omfang og et innhold som gjør 
tilgangen på utstyr og reservemateriell sikker etter de risikovurderinger som er gjort.  

 
 

 

Enheten må sørge for at leverandører av kritisk viktige komponenter forplikter 
seg til å 

 ha reservedeler i tilstrekkelig antall i en avtalt tid 
 ha maksimale reparasjonstider for enkelte komponenter. Enheten bør avtale 

prioritet hos sine leverandører for å sikre rask respons under en ekstraordinær 
situasjon 

 gi løpende informasjon om feil, mangler og andre svakheter på kritiske 
komponenter i anleggene, etter hvert som disse blir oppdaget 
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Forsvarlig stand 
Materiell og utstyr som er nødvendig for sikrings- og beredskapstiltak, skal holdes i forsvarlig stand 
slik at det fungerer etter forutsetningen i ekstraordinære situasjoner. KBO-enheter må derfor 
gjennomføre systematisk vedlikehold og modernisering eller erstatte gammelt utstyr med nytt, slik at 
utstyret fungerer etter hensikten når behovet oppstår. KBO-enheter bør legge spesiell vekt på dette for 
utstyr som sjelden er i bruk. Materiell og utstyr må lagres på en forsvarlig måte etter de anvisninger 
som er gitt fra fabrikanten.  Ofte vil det være på sin plass å ha et eget lager for materiell og utstyr som 
skal brukes i ekstraordinære situasjoner. Se også § 5-1 Sikringsplikt. 

 

 

 

Utstyr som sjelden brukes 

Hvis utstyret er sjelden i bruk, kan kunnskapene om hvordan det brukes, gå tapt. 
Dessuten finnes det utstyr som har komponenter med begrenset holdbarhet slik at disse 
må skiftes eller kontrolleres regelmessig. Utstyr som brukes sjelden, kan bli neglisjert 
slik at en motor ikke starter eller noe har rustet fast. Derfor er det spesielt viktig å 
vedlikeholde denne typen utstyr. 

 

 

Tilgjengelighet 
 
KBO-enheter skal oppbevare materiell og utstyr slik at det er tilgjengelig for rask bruk uansett årstid, 
og med egnet transportberedskap. Det er et krav at disse ressursene er tilgjengelige i ekstraordinære 
situasjoner, også dersom de leveres av en underleverandør.  
 

Oversikt og dokumentasjon 
 
For at materiell og utstyr skal være tilgjengelig, er det viktig at KBO-enheten har oversikt over dette. 
Oversikten skal holdes oppdatert. Kravet gjelder ikke bare for reservemateriell og utstyr beregnet på 
kraftsystemet og anlegg, men også for driftskontrollsystemer med samband, relévern, driftsradio og 
andre nødvendige systemer.  

KBO-enheter må gjennomføre systematisk kontroll og vedlikehold, og trene på bruk. 

 

Sjøkabelberedskap i transmisjonsnettet og regionalt distribusjonsnett 
 
Alle eiere av sjøkabelanlegg i transmisjonsnett og regionalt distribusjonsnett skal ha tilgang på 
kompetanse, reparasjonsmateriell, reservedeler og transportmidler slik at reparasjon eller utskifting av 
kabelanlegget i en ekstraordinær situasjon kan påbegynnes og utføres uten unødig opphold. 
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KBO-enheter må sørge for tilgang til følgende ressurser 
 
 fartøy med nødvendig utstyr og mannskap 
 biler for kabeltransport 
 krankapasitet 
 skjøtekompetanse 
 reservelengder av kabel for innskjøting eller hele lengder for erstatning 
 endemuffer, skjøtemuffer og overgangsmuffer for å dekke feil på mer enn en 

fase 
 nødvendig reparasjonsmateriell, verktøy og utstyr 
 festemateriell for landtak 
 oversikt over reservedeler og reparasjonsutstyr og system for å holde dette i 

forsvarlig stand 
 oppdaterte trasékart og inntegning av ankringsforbudssone i sjøkartet 
 utstyr og kompetanse for feilsøking og feilstedlokalisering 
 alternative planer for drift av nettet inntil anlegget igjen er fullt 

funksjonsdyktig 
 sjekkliste for håndtering av kabelfeil for hvert enkelt kabelanlegg 
 For hvert enkelt sjøkabelanlegg bør følgende dokumenteres og opplysningene 

være lett tilgjengelige 
▫ kontaktpersoner 
▫ handlingsplan ved kabelfeil 
▫ feilsøking og reparasjon 
▫ juridiske forhold og miljøspørsmål 
▫ informasjonshåndtering og varsling 
▫ avtaler og kontrakter om bistand 
▫ forsikringer 
▫ anleggsdata 
▫ reservedeler og reparasjonsutstyr 
▫ krav til reparasjonsfartøy og spesifikasjon for innleie 
▫ adresseliste over relevante leverandører, organisasjoner og myndigheter 
▫ oversikt over andre rør- og kabelinstallasjoner med eiere i området for 

kabelanlegget 

 

 

Sjøkabelberedskap i lokalt distribusjonsnett 
Viktige kabelanlegg uten reserver, dypt forlagte anlegg og lange sjøkabler bør ha samme 
reparasjonsberedskap som i regionalt distribusjonsnett. 
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Standarder 
 
REN-blad 9301 Prosjektering av sjøkabelanlegg, se REN-Renbladserie 
REN-blad 9305 Tilstandskontroll av sjøkabelanlegg - våt del 
REN-blad 8032 Driftsmerking av 0,23-24 kV-Nett, pkt. 9.3 Sjøkabel 
REN-blad 9307 Feilsøking sjøkabel ver 1.0 
 

 
 

 
 
Beredskap for GIS-anlegg i sentral- og regionalt distribusjonsnett 
Alle eiere av gassisolerte bryteranlegg i transmisjonsnettet og regionalt distribusjonsnett skal ha 
tilgang på kompetanse, reparasjonsmateriell, reservedeler og transportmidler slik at virksomheten kan 
utføre reparasjon eller utskifting av GIS-anlegget uten unødig opphold.  
 

 

 
Virksomheter som eier GIS-anlegg, bør ha spesiell oppmerksomhet på tilgang til 
 
 komplett reserve bryterfelt 
 blindlokk for gassromseksjonering, mv. 
 gass og påfyllingsutstyr 
 kompetanse, ev. avtale med leverandøren av anlegget 
 overspenningsavledere, høyspenningskabler, tilkoblinger / gjennomføringer, 

effektbrytere, skillebrytere, måletransformatorer, pakninger, lagre, mv. 
 

 

 
 
I tillegg må virksomheten sørge for sikkerhetsutstyr og miljøhåndtering og opplæring i tråd med krav 
gitt av andre myndigheter. 
 

Sikringstiltak og reservemateriell som det er gitt statstilskudd til etter tidligere 
bestemmelser 
 
Gjennom årene er det gitt statstilskudd fra NVE til sikringstiltak og anskaffelse av reservemateriell 
etter søknad, med hjemmel i forskrift om beredskap i kraftforsyningen utgitt 2003, § 7-2, eller etter 
andre tidligere bestemmelser. Vilkårene som gjaldt da tilskuddet ble gitt, skal følges så lenge 
sikringstiltaket er relevant og reservemateriellet ikke har passert teknisk/økonomisk levetid.  

Reserve- og beredskapsmateriell som det er gitt statstilskudd til, skal være fullverdiforsikret, 
oppbevares forsvarlig, vedlikeholdes og være tilgjengelig for andre KBO-enheter. Ved utløpet av 
utstyrets levetid skal NVE varsles. Enheten skal gi melding til NVE før slike sikringstiltak avvikles og 
før reservemateriell kondemneres. NVE avgjør i hvert enkelt tilfelle om avvikling eller kondemnering 
kan foretas. 

Beredskapsmateriell som registreres hos REN Beredskap, kan særbehandles gjennom 
inntektsrammereguleringen. RME vurderer å endre ordningen med virkning fra 2021. Kostnader ved 
investeringer i beredskapsutstyr EØ-notat 3 2011 

https://www.ren.no/renbladserie/serie-9000-kabel-og-kabelanlegg
https://www.nve.no/media/11314/notat-e%C3%B8-3-2011.pdf
https://www.nve.no/media/11314/notat-e%C3%B8-3-2011.pdf
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4.5 Transport 
 

 

 
§ 4-5 Transport 

KBO-enheter skal ha en tilstrekkelig transportberedskap for å håndtere 
ekstraordinære situasjoner, og evne til rask gjenoppretting av funksjon. Dette 
omfatter tilgang til transportmidler med nødvendig utstyr og personer som kan 
håndtere disse. 

For utstyr med transportvekt over 70 tonn, eller med store ytre dimensjoner, 
skal det utarbeides detaljerte transportplaner. 

KBO-enhetenes transportmidler og private transportmidler tilhørende 
energiforsyningens personell som det er tjenstlig behov for, skal om mulig søkes 
fritatt for forberedt rekvirering til Forsvaret med videre. 

 

 
Hensikten med denne bestemmelsen er å sikre tilgang til og sikker bruk av alle de transportmidler 
KBO-enheten måtte ha behov for i ekstraordinære situasjoner. Bestemmelsen gjelder alle typer 
kjøretøy fra lette personbiler via større kranbiler til tungt utstyr for spesialtransport, og inkluderer 
tilgang til helikopter og båt der det er nødvendig. For transport av det aller største og tyngste utstyret 
skal transportplanen også inkludere en vurdering av fremkommelighet. Fremkommelighet må også 
vurderes for lettere utstyr hvis veistandarden tilsier det. 
 
Plan for transportberedskap 
 
Transportberedskapen skal beskrives i beredskapsplanverket eller som egne transportplaner for hvert 
anlegg. For å oppfylle kravet til transportberedskap, må KBO-enheter enten eie transportmidlene selv, 
eller ha inngått skriftlige avtaler med andre som sikrer tilgang. 

Det kan variere hvilke tungtransportmuligheter som er tilgjengelig i ulike deler av landet. KBO-
enheter skal ha en plan for transportberedskap og må ta stilling til om det må utarbeides spesialplaner 
som må avklares med Statens vegvesen i vedkommende region, selv om utstyret ikke har transportvekt 
over 70 tonn.   

 

 

Planen for transportberedskap bør inneholde oversikt over 

 kjøretøy og transportutstyr som enheten eier 
 eventuelt eksternt (eksempelvis lånt, innleid) utstyr av beredskapsmessig 

betydning 
 spesialutstyr, for eksempel helikopter, terrenggående kjøretøy, mobilkraner 

med mer som kan bidra til å bedre den regionale beredskapen 
 personell som har nødvendige sertifikater for å føre kjøretøyene 
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 verksteder som kan brukes til reparasjon i en ekstraordinær situasjon 
 tilgang til drivstoff 
 eventuelle andre forhold enheten finner relevant 

 

Planen for transportberedskap må være gjennomførbar. Det vil blant annet si at planen må inneholde 
beredskap for alternative transportruter ved uventede hendelser, der det er mulig. 

Der enheten er avhengig av eksterne ressurser, må dette kontraktfestes. 

 
Plan for transport av tunge og store komponenter 
 
Alle komponenter som veier over 70 tonn eller har store ytre dimensjoner krever en egen plan. Både 
for reparasjon og utskifting er det nødvendig med en beredskapsplan for tungtransport. KBO-enheter 
skal derfor ha transportplaner som gir oversikt over hvordan store og viktige komponenter kan 
transporteres. Viktige komponenter må kunne repareres eller skiftes ut på kortest mulig tid. Dette 
reduserer ventetidene og konsekvensene ved havari. Det er transformatorer, generatorer, turbiner, 
ventiler og rør som er tyngst og har de største dimensjonene.  

 

 

Oversikten bør inneholde  

 type last 
 vekt og største ytre dimensjoner 
 transporttegning 
 opp- og avlastingssted 
 opplastingsplass og transportrute med angivelse av spesielle forhold 
 oversikt over hvilket utstyr som skal brukes 
 kjøretillatelse – beredskapsdispensasjon fra Statens vegvesen 

 

 

Veier, broer, tuneller, jernbanelinjer og kaier kan være endret siden sist gang utstyret ble transportert, 
og det kan gi uforutsette begrensninger. Det er derfor viktig å avklare transportrutens begrensninger på 
forhånd og holde transportplanene oppdatert. 

For å avklare hva som er store ytre dimensjoner må dette sees i forhold til de veiene som transporten 
skal gå på. Statens vegvesen har oversikter over transportbegrensninger på sin internettside Vekter, 
dimensjoner og spesialtransport på vegene – veglister. Totalvekt, akseltrykk, vogntoglengde, største 
høyde og transportbredde er viktig. Typiske komponenter som kan trenge spesialtransport og/eller 
tungtransport er transformatorer med transportvekt over 70 tonn, kuleventiler, turbinrør og store deler 
til vindkraftverk. Se også forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 Vekt, dimensjoner. 
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Dispensasjon 

Søk om dispensasjon på forhånd til Statens vegvesen!  

 

 

 

 

Krysskoplinger til annet regelverk 
 
Vekter, dimensjoner og spesialtransport på vegene – veglister 

Forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 Vekt, dimensjoner 

 

 

 

Alle illustrasjoner med tillatelse fra Statnett: 

 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92?q=Forskrift%20om%20bruk%20av%20kj%C3%B8ret%C3%B8y
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Alle videoer med tillatelse fra Statnett: 
 
Transport På 144 hjul i svingen - YouTube 
 
Transportplanlegging - YouTube 
 
Transport Transformatortransport Kvilldal - YouTube 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zQ1MpQ4O0io&list=PLGkk56CcgqMZS7rah0xWKqXO2AAES4MDu
https://www.youtube.com/watch?v=r7SJLVW9Vjc&list=PLGkk56CcgqMZS7rah0xWKqXO2AAES4MDu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KQPYs8tBXu8&list=PLGkk56CcgqMZS7rah0xWKqXO2AAES4MDu&index=3
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Drivstoff 
 
I en krisesituasjon, for eksempel ved en rasjonering, vil bensinstasjonene kunne gå tomme for drivstoff 
før rasjonering settes i verk. KBO-enheten bør vurdere å ha eget drivstoffanlegg, eller inngå avtale om 
prioritet hos leverandør av drivstoff. Rasjonering av drivstoff kan innføres ved erklært beredskap og i 
krig og under knapphetssituasjoner i fredstid. 

Forberedt rekvirering av sivile kjøretøyer 
 
Forsvaret kan ved krigsberedskap rekvirere sivile kjøretøyer. Kjøretøyer som tilhører KBO-enheter, og 
private kjøretøyer til nøkkelpersonell som av tjenstlige grunner har behov for egen transport, er fritatt 
for forberedt rekvirering. Rekvirering er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner §§ 1 og 5. 
Forberedelse til rekvirering utføres etter forskrift om militære rekvisisjoner, §§ 11 og 37. Forskriften 
viser til Håndbok for forberedt rekvirering av sivile kjøretøyer (TH 100-12), Forsvarets 
Logistikkorganisasjon, 1984, ved kode 911 og 934. 

Forsvaret, i samarbeid med sivile beredskapsmyndigheter inklusiv DSB, definerer fritak fra 
rekvisisjon. I løpet av 2021 skal nasjonal ressursdatabase (NARDB) presenteres og innføres hos alle 
statsforvaltere for at sivilt beredskapsbehov og militært rekvisisjonsbehov samordnes, og for at 
eventuelle konflikter løses før et behov oppstår. NARDB skal ta hensyn til dette. Se Forsvarets 
nettside om rekvisisjonsordningen. 

 Ved registrering av nye kjøretøyer skal Statens vegvesen gjøres oppmerksom på at kjøretøyet 
skal være fritatt for forberedt rekvirering.  

 Når kjøretøyer av denne kategorien leies eller leases, må enheten sørge for at også disse fritas 
fra forberedt rekvirering. 

Dersom et kjøretøy likevel blir forhåndsrekvirert, bør enheten ta kontakt med rekvirerende myndighet, 
avklare eierforholdet, og vise til refererte hjemmel og koder. 

 

Sivil transportberedskap 
 
Fylkeskommunen er den regionale myndigheten for sivil transportberedskap se forskrift for sivil 
transportberedskap. For at energiforsyningens behov for kjøretøyer, drivstoff og reparasjonsberedskap 
i en ekstraordinær situasjon skal inngå i Fylkeskommunens plan, bør KBO-enhetens 
transportberedskapsplan samordnes med Fylkeskommunen. 
 

 

 
Krysskoplinger til annet regelverk 
 
Lov om militære rekvisisjoner [Rekvisisjonsloven], §§ 1 og 5 
Forskrift om militære rekvisisjoner, §§ 11 og 37 
Håndbok for forberedt rekvirering av sivile kjøretøyer (TH 100-12) 
Forskrift for sivil transportberedskap 

 

 

https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/rekvisisjonsordningen?fbclid=IwAR0eRw6V7FNIA9L2-_PVkENem-IegEgnPMY4LakZ5B2hFE-yXLF2R1mbtq0
https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/rekvisisjonsordningen?fbclid=IwAR0eRw6V7FNIA9L2-_PVkENem-IegEgnPMY4LakZ5B2hFE-yXLF2R1mbtq0
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1951-06-29-19?q=lov%20om%20milit%C3%A6re%20rekvisisjoner
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-09-17-1012
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-14-548
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4.6 Nasjonal tungtransportberedskap 
 

 

 

§ 4-5 Transport 

Statnett SF skal ha en nasjonal tungtransportberedskap for å sikre at tunge 
komponenter av betydning for energiforsyningen kan transporteres på kort varsel. 
Statnett SF skal vedlikeholde og oppgradere transportmidler med utstyr, samt anskaffe 
nye ressurser ved behov.  

Statnett SF kan benytte den virksomhet som er etablert for å ivareta ansvar for 
tungtransportberedskap etter første ledd, til å utføre virksomhet for andre på 
markedsmessige vilkår. Endringer i virksomheten skal forelegges 
beredskapsmyndigheten for godkjenning. 

Den nasjonale tungtransportberedskapen skal gjelde for ekstraordinære 
situasjoner, samt under beredskap og i krig. 

Beredskapsmyndigheten kan treffe vedtak om organisering, bruk og finansiering av 
nasjonal tungtransportberedskap. 

 

 

Statnett SF har et omfattende ansvar for tungtransportberedskapen i fred, ved beredskap og i krig. 
Tungtransportoppdrag for KBO skal utføres med materiell som skal befinne seg i landet når det er 
behov for det. Det er viktigere at det er kort mobiliseringstid enn at transportmidlene er i landet. Først 
under erklært beredskap (av regjeringen) og i krig, er det avgjørende at materiellet befinner seg i 
Norge. Tungtransport skal kunne utføres til alle havaristeder, og den gjennomføres etter den 
tungtransportplan som eieren av materiellet har utarbeidet. Den transport som er innbefattet, er angitt i 
§ 4-5 Transport, annet ledd. Transportoppdrag utføres både som beredskapsoppdrag, og på vanlige 
forretningsmessige vilkår. Oppdragsgiver betaler i alle tilfeller for utførelsen av oppdraget.  

Statnett SF disponerer transportmidler for tungtransport på jernbane, vei og til sjøs. Lufttransport må 
utføres med materiell som normalt ikke befinner seg i Norge.  
 

Dekning av utgifter 
 
Statnett SF skal administrere og organisere transportberedskapen og vedlikeholde maskinparken som 
transportberedskapen omfatter. 

Utgifter knyttet til kapitalkostnader og opplæring av personell som skal betjene utstyret, blir dekket 
gjennom Statnett SFs nettariff. 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 tvilstilfeller skal 
NVE avgjøre hvilke utgifter knyttet til transportberedskapen som skal regnes som beredskap eller 
forretning. 
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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. 
Mannskap som inngår i transportberedskapen, skal være fritatt for annen tjeneste i Totalforsvaret. Se § 
3-5 om fritaksordninger. 

4.7 Samband 
 

 

 

§ 4-7 Samband 

            KBO-enheter skal ha intern og ekstern sambandsberedskap for daglig drift, 
håndtering av ekstraordinære situasjoner og evne til rask gjenoppretting av 
nødvendige funksjoner for ledelse, drift og sikkerhet. 

    

 

Ordforklaring 

 
Hensikten med sambandsberedskap er å sørge for at nødvendig samband, enten det er i 
driftskontrollsystemet, i systemet for driftsradio, eller annet samband fungerer og at det repareres hvis 
det svikter. Krav til samband i driftskontrollsystemet og til driftsradio finner du i kapittel 7. 
 
KBO-enheten skal ha samband som muliggjør kommunikasjon med personell som er viktig for å 
opprettholde energiforsyningen, også under ekstraordinære situasjoner. Dette gjelder 

 nødvendig personell som må tilkalles 
 montører og annet personell ute i felt 
 personell i stasjoner 
 personell ved andre kontorer i samme KBO-enhet 
 KDS og andre KBO-enheter man har behov for å kommunisere med 
 viktige eksterne leverandører, for eksempel entreprenører og leverandører av 

driftskontrollsystem 
 myndigheter 

Samme krav gjelder for kommunikasjon mellom tekniske systemer og komponenter for overvåking og 
styring av nettet. Ved svikt bør det finnes alternativer som raskt kan etableres.  

KBO-enheter må for sine egne sambandssystemer også sørge for at 
 enheten har nødvendig reparasjonsmateriell og tilgang til reparasjonskompetanse for sitt 

sambandssystem 
 det er tilstrekkelig nødstrøm til sambandssystemene 

Samband Et teknisk kommunikasjonssystem som understøtter 
informasjonsutveksling, tale eller data, mellom to eller flere parter. 
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Mobilnettet har i varierende grad nødstrømkapasitet over mer enn to timer og kan slutte å virke ved 
strømbrudd. Det samme gjelder IP-basert telefoninett.  

KBO-enheten bør bruke alle typer samband som er beskrevet i beredskapsplanen i daglig drift for å 
sikre at personellet som skal bruke sambandet, kjenner det. KBO-enheten må trene på bruken jevnlig. 

Planlegging og dokumentasjon av sambandsberedskapen bør omfatte 

 oversikt over de sambandsmidler enheten disponerer, for eksempel satellittelefoner, nødnett 
eller egne driftsradioer, og hvor utstyret befinner seg 

 sambandsutstyrets viktigste egenskaper og funksjoner under ekstraordinære forhold 
 oversikt over reserveløsninger 
 oversikt over personell som kan bruke og reparere sambandet. Dette inkluderer blant annet 

personell i driftssentralen, ledelsen, reparasjonspersonell, personell som skal styre klassifiserte 
anlegg lokalt 

 rutiner for bruk og opplæring 
 vedlikeholdsrutiner, testing inklusive logg for eget utstyr 
 avtaler med eksterne leverandører for vedlikehold, reparasjoner etc. (se også punkt under om 

eksterne leverandører) 
 oversikt over digitale kommunikasjonssystemer, -tjenester og deres funksjon under 

strømbrudd. Eksempler er mobiltelefoni, tjenester for sms-varsling til kunder eller tjenester 
levert over internett, eksempelvis sosiale medier 
 

Samband i ekstraordinære situasjoner 
 
Talesamband er spesielt viktig når tiden er knapp og raske avklaringer og beslutninger må tas. KBO-
enhetene må etablere sambandsberedskap med bruk av ulike kommunikasjonssystemer. 
Kommunikasjonssystem, for eksempel egen driftsradio eller satellitt-telefoni, skal til enhver tid være 
klar til bruk.  
 
Nødnett er et digitalt radiosamband driftet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
Nødnett kan benyttes for å oppfylle kravet i denne paragrafen i de områdene hvor Nødnett har 
tilfredsstillende dekning. Dersom ikke nødnettet eller eget mobilt radionett er tilgjengelig, skal 
sambandsberedskapen ivaretas på annen måte, som for eksempel ved satellittelefon, mobiltelefoni 
levert av ulike leverandører, jaktradio eller annet. 

 

Eksterne leverandører av sambandstjenester – avtaler 
 
Ved kjøp av sambands- og kommunikasjonssystemer bør leveransepålitelighet og service for tjenesten 
kontraktfestes.  

For nærmere krav til samband i driftskontrollsystemer, se kapittel 7 og for mobile radionett - 
driftsradio, se § 7-17. 
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Forhold som bør avklares og fastsettes i avtale 

 vilkår ved mobilabonnement (prioritet) 
 dekningsområde og oppetid for tjenesten 
 nødstrøm og levetid etter strømbrudd, ev oversikt over tjenestebortfall ved 

strømbrudd 
 apparat til apparat kommunikasjon og avhengighet av sentraliserte 

kommunikasjonstjenester 
 Mulighet for å prioritere brukere eller samtaler 
 gruppesamtaler 
 kryptert samband 
 dataoverføringskapasitet eller båndbredde i henhold til behov 
 supportgaranti med tidsfrist 

 

 

  
 

 

 

Nyttig informasjon 
 
Nødnett hjemmeside 
 
Dekningskart for ulike mobiltjenester 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM 
 
Prioritetsabonnementer i mobilnett 

 

 

 
 
  
Krysskoplinger til annet regelverk 
 
§ 2-10 Internkontroll 
§ 5-1 Sikringsplikt  
Vedlegg til kapittel 5 
§ 7-17 Mobile radionett - driftsradio 
 

 

https://www.nodnett.no/
https://mobiltelefoni.no/mobilabonnement/dekningskart
https://www.nkom.no/
https://www.nkom.no/sikkerhet-og-beredskap/prioritetsabonnementer-i-mobilnett
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