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Velfungerende beredskaps-samarbeid via REN Beredskap
Den 24. november i fjor opplevde BKK et havari på avledere
som var plassert i et 145kV stasjonsanlegg. Normalt kan man
forvente en leveringstid fra leverandør på slike avledere på
minimum 8 uker. Avledere er ikke nødvendigvis en kritisk
komponent for å få strømmen frem til sluttbrukerne (som er
nettselskapenes hovedfokus) - men uten avledere så senkes
sikkerhetsnivåene til øvrige komponenter ved eventuelle
overspenninger. (Dette kan man lese mer om i RENblad
8020).
Forholdsvis lange leveringstider og godt samarbeid mellom
nett- og produksjonsselskap er basis for "REN Beredskap",
som er en tjeneste som bransjen sammen med myndigheter
har utviklet. Tidligere het tjenesten "e-Beredskap".
Kåre Johan Fredheim jobber i BKK Nett, og like etter ulykken
logget han inn i IT-løsningen for REN Beredskap på
www.ren.no, hvor han i materielldatabasen raskt fant ut at
Lyse hadde registrert at de hadde den samme typen avledere
stående i beredskap. Med litt kommunikasjon mellom BKK og
Lyse var avlederne allerede etter få dager ankommet BKK
og montert!

En av de havarerte avlederne

Dette eksempelet viser styrken i å samarbeide i bransjen, og med en god og støttende IT-plattform
for det så blir verdien av samarbeidet enda mer verdifullt. Noe av arbeidsoppgaven til
Beredskapsrådet er nettopp å tilrettelegge for samarbeid. Det består i dag av følgende deltagere:
•
•
•
•
•

Magnus Johansson, REN AS
Leif Vikane, Statnett SF
Pål Martinussen, Lofotkraft
Olav Homme, Hafslund Nett AS
Kåre Fredheim, BKK Nett AS

•
•
•
•

Johan Hernes, NTE Nett AS
Magne Nordnes, Helgeland Kraft Nett AS
Arnstein Melle, Nordlandsnett AS
Helge Ulsberg (Observatør), NVE

Kåre Johan Fredheim har nå overtatt plassen i Beredskapsrådet for BKK
etter Helge Hekland, som nylig gikk av med pensjon. Fredheim har nå
siden 1. februar også hatt ansvaret som materiellansvarlig i REN
Beredskap for BKK. Han har allerede gjort flere oppdateringer og nyregistreringer av materiell som BKK har i beredskap inn i REN
Beredskap sin materielldatabase.
- Dette gjør meg som ansvarlig for løsningen tryggere på at det blir
enklere og bedre for neste selskap som får et behov å finne frem i basen
dersom det skulle oppstå behov for beredskapsmateriell, sier Frøytland.
Magnus Johansson i REN er ansvarlig for beredskapsløsningen "REN
Beredskap".
- Det krever en del arbeid å få kontroll på beredskapsmateriellet som
man har, og det kan være en utfordring i å komme i gang med
registreringen. Arbeidet med registrering av beredskapsmateriell er i
tillegg ikke alltid så høyt prioritert ute hos nettselskapene. Men man kan
f.eks. ha en strategi på å registrere de få og største komponentene
først, og så se an nytten med de mange mindre. Fordelene oppveier
ulempene, og jeg er trygg på at nettselskapene kan tjene store summer
(og ikke minst tid) på å samarbeide rundt beredskapsmateriell og
muligens tjenester på sikt, sier Johansson.
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Det videre arbeidet i REN Beredskap
Vi i REN har den seneste tiden utviklet muligheten videre for å opprette interne samarbeidsgrupper
i REN Beredskap, og håper også dette skal gi gode synergier. Vi arbeider også med å legge til
rette for muligheten til å registrere flere materielltyper.
Vi har også ved flere anledninger fått henvendelser fra leverandører som ønsker innsyn i
databasen når det har oppstått et behov i bransjen - men da må vi vennlig men bestemt henvise
dem tilbake til kunden som har behovet, ettersom løsningen er kun tilgjengelig for KBO-enheter.
Over halvparten av nettselskapene i Norge har i dag REN Beredskap-avtale, men det er rom for
flere!
En interessant konsekvens av prosjektet "Optimal beredskap for transformatorer" er at det til nå
har blitt registrert 13 nye beredskapstransformatorer! Også prosjektet "Optimalberedskap for
Sjøkabel og GIS anlegg" har medført nye registreringer i databasen. Vi arbeider også med å få inn
flere produksjonsselskaper i løsningen.
Vi i REN er overbeviste om at REN Beredskap vil være et godt supplement til det daglige
beredskapsarbeidet som utføres ute i nettselskapene. Ta kontakt hvis dere ønsker mer
informasjon.
Magnus Johanson, REN AS

Resultatrapport for FoU prosjektet DG-nett
Bakgrunn og målsetning
Ideen bak DGnett-prosjektet er å redusere kostnadene ved nettilknytning av distribuert produksjon
gjennom å tilrettelegge for at ny teknologi og nye metoder tas i bruk av nettselskapene.
Produksjonen fra småkraftverk forventes å øke de nærmeste årene. Integrasjon av distribuert
produksjon kan bli utfordrende for både distribusjon- og transmisjonsnettet. De mest fremtredende
er spenningsproblemer og termiske begrensninger, i tillegg til usikkerhet omkring
produksjonsenheters påvirkning på kraftsystemets stabilitet. Disse utfordringene har tradisjonelt
blitt løst i all hovedsak gjennom oppgradering eller utbygging av nett. Kostnadene ved
nettutbygging i distribusjonsnettet blir enten belastet utbyggeren gjennom anleggsbidrag, en byrde
som kan hindre kraftutbygging, eller kostnadene blir belastet nettselskapet og fører til høyere
nettleie i området. Det er viktig at nettplanleggere ser på alle aktuelle alternativer til nettforsterkning
og som kan bidra til økt tilknytningskapasitet i eksisterende nett. Ved å utnytte disse mulighetene,
kan behovet for nettutbygging reduseres. Dette er et viktig tema både nasjonalt og internasjonalt.
Prosjektets overordnede mål har vært å redusere kostnadene ved nettilknytning av distribuert
produksjon gjennom å tilrettelegge for at ny teknologi og nye metoder tas i bruk av nettselskapene.
Mål for FoU-aktivitetene:
•

•

Nye teknologier og metoder som reduserer kostnaden ved tilknytning og drift av distribuert
produksjon, skal demonstreres og dokumenteres i en slik grad at de gjøres tilgjengelige for
nettselskap.
Teste og simulere ulike strategier for spenningsregulering, basert på internasjonal "state-ofthe-art", og på det grunnlaget utvikle en veileder/beste praksis for spenningsregulering i
nett med distribuert produksjon.
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•
•
•

Gi økt kunnskap om samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike tilnærminger til
produksjonsbegrensning, blant annet gjennom case-studier.
Evaluere dagens krav til transient stabilitet i distribuert produksjon og påpeke det relaterte
kunnskapsbehovet.
Resultatene fra prosjektets aktiviteter skal samles i en håndbok for nettselskapene.
Håndboken skal være et praktisk hjelpemiddel i planlegging og drift av nett med distribuert
produksjon og inkludere veiledere, anbefalinger og eksempler.

Oppsummering av prosjektresultater
Det har blitt produsert følgende prosjektnotater gjennom prosjektet:
• Tilknytning av distribuert produksjon – Rammevilkår og begrensninger for
tilknytningskapasitet
• Dagens praksis for planlegging og prosjektering av nett med DG
• Beste praksis for trinnkobler i krafttransformator og spenningsregulator i DG-enheter
• Spenningsreguleringsstrategier for bruk ved tilknytning av småkraftverk
• Demonstration of benefits of voltage regulation options and the associated challenges
• Implementering av fleksibel produksjonsbegrensning
• Case Oftedal: En samfunnsøkonomisk analyse av produksjonsbegrensning
• Innføring av FRT-krav til DG-enheter
• Forslag til endringer i REN 3000-serien
• Forslag til nytt RENblad 3000 – Tilknytning av distribuert produksjon
• Forslag til nytt RENblad 3009 – Spenningsregulering i nett med DG
• Forslag til nytt RENblad 3010 – Tiltak for økt tilknytningskapasitet
Tekniske rapporter som har blitt utgitt under prosjektet:
• Alternative tiltak for å øke tilknytningskapasitet i distribusjonsnett
• Bruk av fordelingstransformatorer med automatisk trinnkobler
• Spenningsregulering i nett med DG
Vitenskapelige artikler som er blitt publisert under prosjektet:
• Case Study on the Socio-Economic Benefit of Allowing Active Power Curtailment to
Postpone Grid Upgrades
• Bruk av fordelingstransformator med automatisk trinnkobler
I tillegg er resultater fra prosjektet presentert i en rekke fora, blant annet i forelesninger i et
fordypningsfag i nettplanlegging for elkraftstudenter på NTNU og under RENs Temadager for
stasjonsanlegg. Det ble også arrangert "Temadager for småkraft", som var en samling over to
dager med presentasjoner som omhandlet nettintegrasjon av småkraft.

Måloppnåelse og nytteverdi
Gjennom litteratursøk og møter med leverandører ble det gjort en kartlegging av utstyr og
teknologier som kan øke tilknytningskapasiteten i nettet, og som kan være et alternativ til
nettoppgradering. Disse teknologiene er beskrevet i en teknisk rapport og det er gjort en kvalitativ
vurdering av i hvilke typer case teknologiene kan være gode alternativer.
Fordelingstransformatorer med automatisk trinnkobler pekte seg ut som spesielt interessant for
norske nett med distribuert produksjon. Helgelands kraft gikk derfor til innkjøp av en slik
transformator som ble testet og demonstrert i et virkelig nett i prosjektet. Med bakgrunn i
testresultatene og prosessen med spesifisering og kjøp av transformatoren er det i prosjektet
utarbeidet en guide for anskaffelse og drift av fordelingstransformatorer med automatisk
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trinnkobler. Dette arbeidet vil være med å gjøre det lettere for nettselskapene å ta i bruk ny
teknologi.
Optimal spenningsregulering kan i enkelte tilfeller øke tilknytningskapasiteten i nettet og dermed
redusere behovet for nettinvesteringer. Ulike spenningsreguleringsstrategier brukt i nett med
distribuert produksjon er kartlagt gjennom et litteratursøk. Det er utviklet retningslinjer for innstilling
av spenningsregulatorer i krafttransformator og DG-enheter som er ment å sikre at spenningen er
innenfor spenningsgrensene i FoL i alle tilfeller, samtidig som overføringstapene holdes lave.
Retningslinjene er basert på en simuleringsstudie hvor prosjektdeltagerne bidro med data fra
virkelige case.
Bruk av fleksibel produksjonsbegrensning er analysert gjennom en casestudie. En
samfunnsøkonomisk analyse ble utført av en reell case for å vurdere bruk av fleksibel
produksjonsbegrensning opp mot nettforsterkninger. I tillegg er det gjennomført en studie av
hvordan fleksibel produksjonsbegrensning er implementert i andre land, samt hvordan det kan
implementeres i Norge. I sum vil dette gi økt kunnskap om konsekvensene av bruk av fleksibel
produksjonsbegrensning i Norge, og være med å gi et bedre grunnlag til å vurdere hvorvidt
produksjonsbegrensning bør tillates som et permanent alternativ til nettoppgradering.
I samarbeid med et annet forskningsprosjekt som omhandlet stabilitetsegenskaper til småkraftverk,
DIPTEST, ble det arrangert en workshop med de ulike aktørene i bransjen for å diskutere
konsekvensene av innføring av krav vedrørende transient stabilitet også til kraftverk tilknyttet i
distribusjonsnettet. Slike krav er ventet i løpet av 2019 med innføring av nye nettkoder fra EU. På
bakgrunn av denne workshopen ble det skrevet et prosjektnotat som beskriver hvilke krav som
stilles til distribuert produksjon vedrørende transient stabilitet og hvilke konsekvenser innføringen
av slike krav vil få for nettselskapene. I tillegg er det foreslått et nytt prosjekt som omhandler
dynamiske stabilitets analyser av småkraftverk.
Prosjektet har bidratt til økt forståelse av problemstillinger knyttet til nettintegrasjon av distribuert
produksjon samt bedre oversikt over alternativer til nettoppgradering for å øke
tilknytningskapasiteten i nettet. Dette vil være med på å bidra til en sikker og kostnadseffektiv
håndtering av videre utbygging av småkraft i Norge.

Utnyttelse av resultater
REN har vært prosjekteier som arbeider med standardisering og bransjeretningslinjer for
nettbransjen, hovedsakelig i form av REN blad innenfor prosjektering og montasje. REN bladene
inneholder metoder som oppfyller relevante forskrifter og skal beskrive beste praksis i bransjen.
REN har blant annet en produktserie «tilknytning av kraftproduksjon», som omhandler tilknytning
av kraftproduksjon. Alle nettselskapene i Norge er medlemmer av REN, og i besøksrunden som
ble gjennomført blant nettselskapene som var med i prosjektet kom det frem at elleve av tolv
brukte hele, eller deler av REN 3000 serien ved tilknytning av distribuert produksjon. Siden REN
3000 serien er såpass mye brukt blant nettselskapene i dag, og er det nærmeste man kommer en
bransjestandard ble det besluttet å bygge videre på REN 3000 serien fremfor å utvikle en ny
håndbok. Implementering av prosjektresultatene i REN 3000 serien vil sikre at resultatene fra
prosjektet vil bli tatt i bruk av norske nettselskaper.
Det er i prosjektet skrevet et prosjektnotat som omhandler forslag til endringer i eksisterende
RENblad i 3000 serien. I tillegg er det skrevet tre prosjektnotater med forslag til nye RENblad som
omhandler:
• Tilknytning av distribuert produksjon
• Spenningsregulering i nett med DG
• Tiltak for økt tilknytningskapasitet
REN planlegger en større revidering av REN 3000 serien i løpet av 2018, hvor disse prosjektnotatene vil bli implementert.
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Prosjektoppsummering
REN var administrativt ansvarlig for prosjektet og hadde ansvar for prosjektet og føre kontroll med
prosjektets framdrift og ressursbruk. Prosjektpartnernes egeninnsats dreier seg i hovedsak om
deltagelse på møter, workshoper, og intervjurunder, samt levere underlag til case studier. En av
prosjektpartnerne gikk også til innkjøp av en fordelingstransformator med automatisk trinnkobler
som ble testet i prosjektet. Det ble i løpte av prosjektet gjennomført to årlige møter i prosjektet hvor
foreløpige resultater og videre arbeid i prosjektet ble diskutert.
Det er avdeling for Energisystemer hos SINTEF Energi som har utført FoU-oppgavene i prosjektet.
Prosjektet var delt inn i seks faglige arbeidspakker i tillegg til en arbeidspakke som omhandlet
prosjektledelse og resultatformidling. En oversikt over arbeidspakkene og kostnaden knyttet til
gjennomføringen av hver enkelt arbeidspakke er gitt i tabellen under.
REN ønsker å takke alle selskapene som har vært deltagende i prosjektet både med økonomisk
finansiering, men også med faglig kompetanse som er viktig for at prosjektresultatene skal få en
god forankring i bransjen.
En stor takk rettes til alle partnere i prosjektet:

André Indrearne, REN AS
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Best på beredskap
Vi trår til for
kundene våre hvor som helst,
når som helst

www.infratek.no

NSO-MODULER

BSHOP

BSHOP

NYTT

WE

WE

NYTT

WE

BSHOP

NYTT

FAKTA: I 2015 forsterket DSB kravet om jordfeilovervåking av eksisterende nettstasjoner til også å
omfatte alle nettstasjoner som får nye tilknytninger.

Oppfyll DSB-kravet med
ferdigmonterte NSO-moduler

Spar KILE-kostnader
med DIN-flex-trafo

Lastsikringsskillebryter
IK maks iht. REN-krav.

Prefabrikkerte NSO-moduler forenkler oppgradering av lavspenttavler i nettstasjoner. Modulene kan brukes i kombinasjon
med delbare og faste strømtrafoer som er lagervarer hos oss.
Ta kontakt for veiledning, eller handle direkte i vår webshop.

Denne fleksible strømtrafoen
åpnes og klikkes rundt kabel
eller skinne. Svært enkelt
og utrolig praktisk!

Selges separat for deg som vil
bygge selv. Leveres også ferdig
montert på NSO-modulene.

6 modeller, 230V IT og 400V TN

El.nr. 80 022 61

El.nr. 16 011 36 (3-pol)
El.nr. 16 011 37 (3+N)

Micro Matic - Din kompetansepartner

66 77 57 50
micromatic.no

Fusjonert med Micro Matic
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Overtakelse av beredskapslager
REN Sjøkabelberedskap overtok sjøkabellageret på vegne av byggsameiet den 22. desember.
Selv om det gjenstår noen detaljer som det skal arbeides med frem til den 1. mars, så markerer
dette en milepæl i prosjektet med en bedre sjøkabelberedskap. Kablene forventes å komme inn fra
slutten av mars til mai. Det blir offisiell åpning av Sjøkabelberedskap-lageret den 21. juni i år.

Bilde som viser en del av Sjøkabel-lageret, tatt under test av omlasting av kabel fra dreieskive til trommel

Oversiktsbilde av de tre dreieskivene i lageret. Det er solide dimensjoner over anlegget: Hver dreieskive har diameter på
16 meter og hver dreieskive har en makslast på 1600 tonn med kabel
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Bjørn Haukanes og Kåre Espeland har utviklet et regneark med arbeidsordre for lasting av
dreieskivene, slik at skivene kan lastes optimalt.

Det er videre skrevet en avtale med Haugaland Kraft Nett AS om å bistå beredskapslageret i
beredskapssituasjoner og ved øvelser. Flere slike tester og øvelser har vært holdt, inkludert lasting
og omlasting/lossing av kabel (en 3*95Q fra Draka Norsk Kabel og en kabel fra Haugaland kraft).
Det har i 2017 også vært utført belastningstester på dreieskivene for å se at de kan holde
foreskrevet vekt av kabler.

Bilde fra tidligere last-testing av dreieskivene i sjøkabel-lageret, utført i juni 2017

Stig Fretheim, REN AS
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Kablingsstrategi - et viktig område med nytt prosjekt
Med nye områdekonsesjonsvilkår og i lys av vinterens massive snøfall
og påfølgende utkoblinger, så har nettselskapenes kablingsstrategier om
mulig blitt enda mer høyaktuelle.
Å kable eksisterende nett er ofte sett på som en enkel (men kostbar)
løsning for å unngå strømavbrudd til sluttbrukere. Kabelprisen har nok
godt ned noe, for det er flere som melder tilbake at de klarer å bygge
kabelanlegg til omtrent samme pris som luftlinjer (selvfølgelig svært
avhengig av grunnforhold og andre faktorer). Gjennom å gjøre "Life
cost"-analyser av kabel i forhold til luftlinjer har også noen selskap funnet
frem at kabling ikke blir så dyrt, da det medfører mindre løpende
vedlikeholdskostnader (skogrydding/toppkontroll etc.)
Vi ikke tenkt å spekulere for mye i hva som er billigst i denne artikkel, vi fokuserer mer på de
tekniske aspektene og hvordan REN skal klare å følge med i den tekniske i utviklingen i måter å
bygge nett på.
Som alle er kjent med så gir kabling et vesentlig større bidrag til «jordfeilstrømmer», det som
muligens er mindre kjent er at kabel i forhold til luftnett gir et mindre prosentuelt bidrag til den
wattmetriske reststrømmen dette er et tema som omhandles i artikkelen (desentrale spoler i nett
uten sentrale spoler) på side 17. Den wattmetriske rest-strømmen er faktisk svært sentral for å
korte ned innsvingningsforløp, som oppstår ved en jordfeil.
Det som er mer kjent (men ikke alltid like enkelt å forstå), er at linjevernene i stasjonen skal klare å
detektere feil i nettet. Det er derfor ikke ønskelig med for store egenbidrag på avgangene. Vi har i
RENblad 7505 angitt en maksverdi på 40A jordfeilstrøm ved bruk av en 125kW spole motstand.
Dette er nok konservativt, men det beste teoretiske estimat som eksisterer i dag. I beregningen har
vi ikke tatt hensyn til den wattmetriske reststrømmen som genereres av nettet og denne varierer
ofte mellom 2-10%. Denne gir et positivt bidrag med henseende å trekke inn strømvektoren i
utløsningssonen. Vi har heller ikke tatt hensyn til eventuelle målefeil i kabelstrøms-transformatorer
osv.
Vi er så heldige å ha fått tak i 3 skoleelever fra Steinkjer Tekniske Fagskole, som skal skrive et
hovedprosjekt som vil belyse dette temaet. Prosjektet har fått navnet "Sikker utkobling ved
isolasjonsfeil i spolejordet høyspent distribusjonsnett". Dere kan lese presentasjonen av prosjektet
i påfølgende artikkel. Prosjektet går i korte trekk ut på å teste ut hvilke maksimale grenser som kan
aksepteres på jordfeilstrømmen under en avgang og fortsatt ha sikker utkobling.
Vi har fått god bistand i prosjektet, i form av ressurspersoner som jeg selv har samarbeidet med
tidligere (gjennom mitt arbeid i Nordmøre Energiverk AS, NEAS). Dette er dyktige personer, og i
tillegg kommer Trond Øksnes fra Øksnes Elkraftkonsult til å veilede arbeidet.
RENblad 7505 gjennomgår for tiden en ansiktsløfting, og planen er å gi ut ny versjon i løpet av
februar. Vi legger der til et kapittel om desentraliserte spoler - men en av de viktigste
oppdateringene i bladet er at vi nå anbefaler å gå bort fra delbare kabelstrøms-transformatorer.
Flere har observert at disse kan medføre kritiske målefeil.
Vi i REN tror at resultatene fra dette arbeidet skal gjøre bransjen bedre rustet til å møte fremtidens
utfordringer. Men for å være helt sikre så drar vi også i gang en relévernsgruppe i 2018, og første
samling blir den 10. April 2018. Jeg har fått inn noen deltagere i gruppen - men ønsker flere!
2018 blir året elektroteknikken blir satt på agendaen!

Magnus Johansson, REN AS
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Sikker utkobling ved isolasjonsfeil i spolejordet høyspent
distribusjonsnett
Gruppen er sammensatt av 3 personer med forskjellig erfaring fra energi og installasjonsbransjen.
Gruppen består av Tomas Moa (Elektriker-Service Verdal AS), Petter M. Hals (Nordmøre
Energiverk AS) og Andreas Klokseth (Nordmøre Energiverk AS). Prosjektet skal gjennomføres
som et hovedprosjekt på Steinkjer Tekniske Fagskole.
Bakgrunn for prosjektet
Trenden innen elforsyningen er at nettselskapene velger kabel foran luftlinje, når distribusjonsnett
skal fornyes eller utvides. Konsekvensen av dette er at jordstrømmen i nettene øker kraftig. For å
holde jordstrømmene på et akseptabelt nivå er det vanlig praksis at nettselskapene monterer
jordspoler.
Isolasjonsfeil i høyspentanlegg representerer personfare, og FEF 2006 og DSB stiller derfor
strenge krav til at netteierne skal ha jordfeilvern som detekterer slike feil på en sikker måte.
Sikker deteksjon av jordfeil i spolejordet nett kan være en måleteknisk utfordring. Her spiller bl.a.
størrelse på parallellmotstanden, kompenseringsgraden og egetbidraget på radialene inn. Som et
resultat av utstrakt kabling øker egetbidraget på radialene jevnt og trutt. Når egetbidraget
overskrider ca. 40A (ved bruk av 125kW parallellmotstand) viser teoretiske beregninger at
sikkerhetsmarginen kan bli lavere enn 1.
Så langt har ikke nettselskapene noen etablert, og god prosedyre for hvordan marginen for sikker
deteksjon av isolasjonsfeil skal dokumenteres.
Hva har vi tenkt?
Et overordnet mål for prosjektet er å finne ut om dagens teoretiske beregningsmetode for innstilling
av jordfeilvern er god nok.
Gruppen har laget noen forskningsspørsmål som skal stilles til 10 utvalgte nettselskaper.
Noen av spørsmålene er:
• Hva slags metode benytter nettselskapet for innstilling av sine jordfeil retningsvern?
• Hvilke rutiner har nettselskapet for å verifisere sikker utkobling ved isolasjonsfeil i
spolejordet høyspent distribusjonsnett?
• Hva slags praksis gjelder mtp. over-, kontra underkompensering.
• Driftes nettet med parallellmotstanden inn- eller utkoblet under vanlig drift?
• Har nettselskapet noe forhold til hvor stort egetbidrag en radial kan ha?
På oppfordring fra Nordmøre Energiverk AS skal vi utvikle et høyspent testutstyr, som brukt på
korrekt måte skal kunne dokumentere:
1. Hvilken sikkerhetsmargin et jordfeilvern har mtp. å ”detektere” isolasjonsfeil.
2. Følsomheten et jordfeilvern har mtp. å detektere høy-ohmige jordfeil.
Vi skal sette oss inn i hvordan punktene ovenfor skal dokumenteres.
Det er et mål at testene som er beskrevet ovenfor skal utføres uten avbrudd for strømkundene.
Forventninger og mål:
Prosjektet har følgende forventninger og mål:
•

Vi har en forventing om at nettselskapene fatter interesse og ser behovet for det arbeidet vi
har satt i gang. Korrekt innstilte jordfeilvern, og korrekt designede distribusjonsnett betyr
optimal sikkerhet og god økonomi.
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•

Vi har som mål at det testutstyret som er under bygging skal avdekke hvor godt jordfeil
retningsvern på radialer med stor egetbidrag fungerer. Dersom sikkerhetsmarginen er for
liten, skal vi kunne gi råd om hva som må gjøres for at denne skal bli tilfredsstillende.

Et sentralt spørsmål her er hvor stort egetbidrag som kan aksepteres på en radial før
sikkerhetsfaktoren blir uforsvarlig lav. Svaret på dette kan være bestemmende for når
nettselskapet må investere i desentrale spoler.
Hilsen tre forventningsfulle studenter

Høringer januar/februar
Det ble lagt ut ny høring på syv RENblader helt i slutten av
januar. hvorav fire instrukser for personell med spesielle
roller (Faglig ansvarlig, hjelpearbeider, læring og instruert
person) samt tre nye AUS-prosedyrer.
I forbindelse med vårt kurs "Faglig ansvarlig /
installatørkurs", har vi utviklet flere personell-instrukser:
RENblad 1027 Instruks Faglig ansvarlig
Dette er et RENblad som er rettet mot den som skal være
faglig ansvarlig / installatør i et selskap som leverer tjenester
til andre, dvs. bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for
3. part. Dette vil i stor grad være entreprenører, men også
noen nettselskaper som påtar deg byggeoppdrag for andre.
I disse tilfellene stiller FEK krav om at det skal være en
installatør som har bestått installatørprøven. Instruksen
bygger på tilsvarende instruks for driftsleder som ble utviklet
sammen med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.
RENblad 1035 Instruks hjelpearbeider
Dette er et RENblad som sier noe om hva en hjelpearbeider
kan gjøre, og hvilke krav og regler som gjelder ved bruk av hjelpearbeider. Det samme gjelder
også for RENblad 1036 Instruks lærling og for RENblad 1037 instruks instruert person.
Felles for alle disse RENbladene er at de skal kunne være til hjelp for faglig ansvarlig for å kunne
utføre sitt arbeid på en god måte.
Det er også 3 helt nye RENblader innen AUS som er på høring. Dette er
•
•
•

RENblad 1822 Shunting av bryter i luftnettet,
RENblad 1825 til og frakobling av forbindelsesledninger og
RENblad 1826 til og frakobling av omleggingskabel.

Med disse RENbladene er det nå laget 15 prosedyrer for AUS i lavspenningsanlegg og 23
prosedyrer for AUS i høyspenningsanlegg.
Se mer informasjon og høringsteksten her: Høring januar/februar 2018
Høringsfristen er 02.03.2018 og tilbakemeldinger kan gis til kai@ren.no
Kai Solum, REN AS
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72,5 kV Kaldkrympskjøt
3M ”QS3000”, ”QS3”
•
•
•
•

Hurtig og enkel å installasjon
Stort dekningsområde
Dekker tverrsnitts overganger
Kan leveres med kryssbinding

Vil du vite mere, ta kontakt med:
Harald van der Horst
Tel: 90 15 05 91
Mail: hvhorst1@mmm.com

3M Norge AS - Avd. Elektro - Tlf.: 0 63 84 - www.3M.no/elektro

Enkel montering og godt hold
Ny serie med Henge- og Kileavspenningsklemmer holder det den lover
på både blank og isolert line.
www.bberntsen.no/se
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Oppdaterte FEF og FSE brukerguider
REN har oppdatert sine elektroniske utgaver av våre brukerguider for FEF og FSE. Kunder som
abonnerer på produktet «Brukerguide FEF og FSE» oppfordres til å laste ned de siste versjonene
av dokumentene. Versjon er nå 2.1 for Brukerguide FEF og 2.0 for FSE brukerguide.

Den elektroniske utgaven av REN Brukerguide FEF er
oppdatert og er nå i versjon 2.1

REN Brukerguide for FSE er oppdatert
og er nå i versjon 2.0

RENs brukerguider for FEF og FSE inneholder både forskriftene, veiledere, avklaringer fra
Elsikkerhet, henvisninger til relevante normer samt kommentarer fra REN (med bl.a. henvisninger
til RENblader og andre ressurser) – alt i en publikasjon og samlet paragraf pr. paragraf.
Publikasjonene gir en veldig god oversikt over hva hvert enkelt punkt i forskriften innebærer og
hvilke avklaringer som er gjort i forhold til paragrafer i forskriften som gir rom for tolkning.
Verken FEF fra 2006 eller FSE og deres veiledere fra DSB har gjennomgått noen oppdateringer i
det siste – men det er gjort videre avklaringer i Elsikkerhet og REN har gjort videre arbeid i
RENblader og fått noen avklaringer i vår kommunikasjon med myndighetene.
For full liste over endringer i brukerguidene, se denne artikkelen med detaljer.
•
•

Hent oppdatert utgave av REN Brukerguide FEF her (krever abonnement)
Hent oppdatert utgave av REN Brukerguide FSE her (krever abonnement)

Les mer om abonnementsproduktet «REN brukerguide for FEF og FSE» her:
www.ren.no/produkter/brukerguide-fef-og-fse .

Tilbud på papirutgaven av REN Brukerguide FEF
REN Brukerguide for FEF finnes også i papir-utgave, og vi selger nå ut resten av andre opplag fra
2015. Selv om den ikke er så oppdatert som den elektroniske utgaven, inneholder den hele
forskriften med veileder og Elsikkerhet-avklaringer frem til 2015 (da den ble trykket). Prisen er
svært fordelaktig, og vi selger i disse kvanta og disse prisene:
10 stk kr. 400,-

20 stk. kr 750,-

40 stk kr. 1.400,-

Frakt kommer i tillegg, prisene er eks. mva. Bestill ved å sende en epost til post@ren.no med Mottaker-adresse, kontaktperson og fakturaopplysninger.
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ARRANGEMENTS-

KURS

KONFERANSER
& TEMADAGER

KALENDER

INNHOLD

DATO

STED

Temadager Nettstasjon

5. – 6. mars

Oslo

Temadager AUS

10. – 11. april

Bergen

Temadager Veilys

24. – 25. april

Oslo

Temadager Overspenningsvern og jording

6. - 7. juni

Gardermoen

Temadag Anskaffelser

11. september

Oslo

Driftslederforum

2. – 3. oktober

Oslo

Teknisk Konferanse

24. – 25. oktober

Gardermoen

Temadager Rettigheter

13. – 14. november

Oslo

Temadager Stasjonsanlegg

11. – 12. desember

Lillestrøm

INNHOLD

DATO

STED

Lavspenningsnett og inntak

6. – 7. februar

Oslo

Linjeprosjekteringskurs med bruk av netLIN

25. - 26. april

Flå i Hallingdal

Faglig ansvarlig - installatørkurs del 1

21. – 23. august

Oslo

Måling og dokumentasjon av jording

4. – 5. september

Gardermoen

Prosjektering av nettstasjon

10. – 11. september

Oslo

Faglig ansvarlig - installatørkurs del 2

25. – 27. september

Oslo

NEK 445

6. – 7. november

Oslo

w w w.ren.no

Ny NEK 399:2018
NEK 399-1:2014, Tilknytningspunkt for el- og ekomtilknytning, ble utgitt i 2014. Del 1 av normen
omfattet tilknytningspunkt for boligbygg. Det var meningen at det på ett senere tidspunkt skulle
utgis en Del 2. Denne skulle omfatte tilknytning av el- og ekom for næringsbygg.
NEK og normkomiteen besluttet etterhvert at det ville være mest hensiktsmessig å slå sammen Del
1 og Del 2, og utarbeide en felles norm som omfattet alle typer bygg.
Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg stiller en rekke sikkerhetskrav til ett elektrisk anlegg.
Forskriften peker sier at anlegg utført i samsvar med NEK 400, vil oppfylle alle krav i forskriften.
NEK 400-2014, setter krav til at inntak og tilknytning skal utføres i samsvar med NEK 399-1.
Dersom installatøren ønsker å kunne erklære samsvar med NEK 400, må altså inntak og
tilknytning for boligbygg, i dag utføres i samsvar med NEK 399-1.
På nyåret kommer den nye normen for inntak og tilknytning. Den vil omfatte alle typer bygg.
Normen vil få navnet NEK 399:2018, Tilknytning av elanlegg og ekomnett. Normen omhandler
grensesnittet mellom sluttbrukers el- og ekomanlegg, og det offentlige el- og ekomnettet. Normen
vil angi hvem som har ansvar for hva i grensesnittet.
Aktuelle myndigheter, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags
og energidirektorat (NVE), og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), har deltatt i
normkomiteen Normen vil derfor være godt forankret hos aktuelle myndighetsorgan.
RENblad 4100, «Lavspenningsnett-Kundetilknytning-Boliginstallasjon-Utførelse», vil bli oppjustert
til også å omfatte andre typer inntak/bygg enn bolig, i tråd med den oppjusterte normen. Dette
omfatter boligbygg, næringsbygg og kombinerte bygg. REN tar sikte på å ha oppjusterte
RENblader klare til sommeren (juni 2018).
Den nye versjonen av NEK 399 vil beskrive 3 ulike metoder for inntak/grensesnitt mellom allment
nett og kundens anlegg:
Metode A
• Tilknytningspunkt hvor det benyttes
tilknytningsskap. Overbelastningsvern opp til og
med 125A

Metode B
• Tilknytningspunkt hvor det er benyttet
hovedfordeling og overbelastningsvernet er
over 80A og opp til og med 1250A
• Forsyning fra frittstående nettstasjon

Metode C
• Tilknytningspunkt hvor det er benyttet
hovedfordeling og overbelastningsvernet er
over 1250A
• Forsyning fra nettstasjon i samme bygg

Knut G. Eliassen, REN AS
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Konsekvenser av bruk av desentrale spoler i høyspent distribusjonsnett
uten sentralspole
Å bruke desentrale spoler i høyspent distribusjonsnett uten sentralspole, kan føre til at
jordfeilverna på friske avganger løser ut.
Vanlig problemstilling:
Alle netteiere har erfart at utstrakt bruk av kabel resulterer i høye jordstrømmer. De har videre
erfart at dersom en drifter slike nett med isolert 0-punkt, vil en få dårlig leveringskvalitet fordi verna
løser på forbigående jordfeil. Dersom nettet ikke har gjennomgående jord, vil det bli vanskelig å
overholde forskriftskravene til maksimale berøringsspenninger.
Spolejording med sentralspole er den normale løsningen:
Den vanligste løsningen på problemene som er omtalt i forrige avsnitt er å gå over til spolejordet
nett. Da kobles en regulerbar jordspole mellom transformatorens 0-punkt og jord, eller den kobles
til et kunstig 0-punkt, som er den teknisk og driftsmessige beste løsningen. Dersom en har radialer
med egetbidrag større enn 40A bør det monteres desentrale spoler på disse. Dette gjøres for at
resulterende Io-vektor med sikkerhet skal komme inn i tripsektoren.
RENblad 7505 gir "Retningslinjer for spolejordet distribusjonsnett".
Kvasi-løsning som frarådes:
En annen variant er å montere desentrale spoler på radialene som har høyest egetbidrag, men
unnlate å sette inn sentralspole. Nettet har fortsatt isolert 0-punkt, og det er kraftig
underkompensert. Sistnevnte løsning er ikke særlig utbredt i Norge, og det er bra. Dette er en
kvasiløsning som frarådes på det sterkeste.
Dersom en kun betrakter forholdene ved 50Hz, så vil konseptet fungere. Ved å analysere
feilskriveropptak fra slike nett, dokumenteres noen interessante fenomen. Etter at jordfeil er klarert
vil Uo og Io svinge med en frekvens som er mye lavere enn 50Hz. Som følge av den lave
frekvensen vil IL og Ic få helt andre effektivverdier. Et av startkriteriene for tradisjonelle jordfeil
retningsvern i nett med isolert 0-punkt er at Io-vektoren skal ses opp langs Y-aksen mellom 1. og
2. kvadrant. Dette kriteriet kan fort bli oppfylt når lengden på IL- og Ic-vektorene endres pga.
synkende frekvens. Resultatet kan bli at vern på friske avganger løser.
To statiske tilstander:
1. Når nettet er friskt har alle fasene omtrent samme spenning mot jord. Nettet er symmetrisk.
2. Ved metallisk jordfeil får to av fasene linjespenning i forhold til jord, mens den som har
jordkontakt får jordpotensial. Nettet er usymmetrisk.
Når en jordfeil er klarert vil størrelsene på Uo og Io svinge med avtagende amplitude, inntil nettet
har gjenvunnet sin normale symmetri. Frekvensen på svingningen avhenger i stor grad av hvor
godt nettet er avstemt. På engelsk kalles dette fenomenet for "post-fault oscillation". Tiden det tar
for nettet å gjenvinne likevekt etter en jordfeil, avhenger av dempingen i nettet. Det er resistansene
mellom fase og jord som utgjør dempingen. Er det liten demping vil amplituden på U0 og I0 avta
sakte.
Følgende er typisk for nett med bare desentrale spoler:
1. De har liten demping, og følgelig vil tiden det tar å gjenvinne symmetri bli "lang".
2. De er svært dårlig avstemt. IL er liten i forhold til IC.
Litt repetisjon fra "e-læra":
Fra e-læreboka kjenner vi igjen formlene for kapasitiv og induktiv reaktans:
XC = 1/ωC, ω = 2πf XC avtar proporsjonalt med økende f.
(1)
XL = ωL, ω = 2πf XL øker proporsjonalt med økende f.
(2)
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Praktisk eksempel:
For å anskueliggjøre hvilken radikal påvirkning frekvensendringen har på Ic og IL betrakter vi et
tenkt nettbilde. Avgang 1 er radialen med jordfeil. Egetbidraget på denne avgangen måles som
kjent ikke ved jordfeil. Avgang 2 er en radial med kapasitivt egetbidrag på 70A. For å få ned
jordfeilstrømmen på radialen har vi satt inn 2 stk. desentrale spoler på til sammen 25A.

Figur 1. Enlinjeskjema for eksempelnettet.

Inntil feilen på Avgang 1 er klarert har vi 50Hz-forhold. Resulterende IC på Avgang 2 er mao. 45A.
Figur 2 viser hva verna på avgangene måler.

Figur 2. Vernet på Avgang 1 ser korrekt Io-vektoren i trippsektoren. Dette løser ut. Vernet på Avgang 2 ser en Iovektor med samme lengde, men med motsatt retning. Vernet reagerer følgelig ikke.
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Hva skjer når fenomenet kalt "post-fault oscillation" oppstår:
I det øyeblikket at jordfeilen på Avgang 1 kobler ut starter ”post-fault oscillation”.
Svingefrekvensen fP kan regnes ut etter følgende formel:

fP = Post-fault oscillation frequency [Hz]
fn = Nominell frekvens [[Hz]
Icoil Tot = Total induktiv strøm fra spolene i nettet [A]
IeTot = Total kapasitiv jordfeilstrøm i nettet [A]
IRoTot = Total ohmsk strøm i nettet [A]
Dersom en forutsetter at total demping i eksempelnettet er 2A, og IL og IC har størrelser som angitt
på figur 1 vil svingefrekvensen bli 25Hz.
Frekvensendringen vil ha meget stor betydning for IL og IC:
Egetbidraget IC, på Avgang 2 reduseres fra 70- til 35A. Jfr. formel 1 på side 17.
IL på avgang 2 øker fra 25- til 50A. Jfr. formel 2 på side 17.
Forholdene på Avgang 1 bryr vi oss ikke om da denne avgangen er utkoblet.
Den kapasitive jordfeilstrømmen var 70A, men er nå 35A. Den induktive kompenseringsstrømmen
var 25A, men er nå 50A. Egetbidraget på Avgang 2 har endret seg fra 40A kapasitivt til 15A
induktivt. I0-vektoren har altså endret lengde, og den har snudd retning. Den peker nå inn i
trippsektoren. Dersom dempingen i nettet er liten vil strøm-, spennings- og vinkelkriteriet
sannsynligvis være oppfylt til tidsforsinkelsen har utløpt. Da løser vernet ut. Vernet kan ikke
klandres. Det har fungert rett iht. måleprinsippet. Vern som måler på 50Hz-frekvensen fungerer
slik.

Figur 3. Når "post-fault oscillation" begynner, skjer det fundamentale endringer med IL og IC.
Io-vektoren kan endre både lengde og retning. Det kan lett komme inn i tripsektoren.
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Tidskonstanten for svingningen kan beregnes etter følgende formel:

τP = Tidskonstanten for svingekretsen [s]
Ietot = Total kapasitiv jordfeilstrøm i nettet [A]
IRo tot = Total ohmsk strøm i nettet [A]
Ved å sette inn tall for eksempelnettet kan tidskonstanten beregnes til 320ms.
Det betyr at U0 og I0 har blitt redusert til 37% av opprinnelig verdi i løpet av 320 ms, 1 x τ.
Etter 2 x τ har U0 og I0 blitt redusert til 14% av opprinnelig verdi.
Etter 3 x τ har U0 og I0 blitt redusert til 5% av opprinnelig verdi.
Svingningen har opphørt etter 5 x τ.
Nett som driftes med isolert 0-punkt har lav innstillingsverdi for U0, og kort utkoblingstid ved jordfeil.
Typisk verdi er 0,5 sekunder. Det er m.a.o. stor sannsynlighet for at "post-fault oscillation" vil føre
til at vern på friske avganger løser.
Feltmåling som dokumenterer teorien:
Trønderenergi Nett, TEN, har feilskriveropptak som dokumenterer teorien som er forklart i denne
artikkelen.

Figur 4. Feilskriveropptaket er fra en frisk avgang som har desentrale spoler. På angitt tidspunkt kobles en jordfeil,
som var på en annen avgang bort. Opptaket er redigert vha. analyseprogrammet til ABB som kalles Wavewin.
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De to øverste grafene i figur 4 viser sinuskurvene for I0 og U0. Legg merke til at frekvensen går ned
til det halve når jordfeilen er klarert. Det er typisk liten demping i nettet. Amplituden på Io og Uo
reduseres bare sakte. Disse svingningene skjer mellom fasene og jord. Ingen kunder merker noe
av dette. Forbrukerne er tilkoblet nettet fase – fase, og får hele tiden nominell spenning og
frekvens.
På plass nummer tre i figuren er vektorbildene som vernet på avgangen ser tegnet inn. Fra å se
feilen i bakoverretning endres vektorbildet slik at vernet ser feilen i foroverretning.
Den nederste grafen i figur 4 viser effektivverdien av I0 SinФ. Vi ser tydelig at retningen på IoSinФ
skifter retning momentant når "post-fault oscillation" begynner.
Konklusjon:
Som nevnt innledningsvis frarådes det å kompensere med desentrale spoler, hvis en ikke samtidig
har installert en sentralspole. Grunnen er, som vi har sett, at vern på friske avganger kan løse pga.
"post-fault oscillation" når en jordfeil klareres.
En sentralspole reduserer problemene forbundet med "post-fault oscillation" på flere måter:
1. En har til enhver tid et godt kompensert nett. Dette bidrar til at svingefrekvensen ved "postfault oscillation" ikke avviker så mye fra nominell verdi.
2. Spolen i seg selv har en ohmsk motstand som bidrar til større demping i nettet.
3. Sist, men ikke minst. Parallellmotstanden sørger for god demping slik at de kritiske
vektorbildene som oppstår når feil klareres rekker å dempes ut før verna løser.
REN anbefaler at parallellmotstanden er innkoblet kontinuerlig og at nettselskap setter seg
grundig inn i RENblad 7505.
Det nevnes avslutningsvis at det nå finnes jordfeilvern på markedet som har algoritmer som ikke
lar seg lure av slike transiente fenomener som for eksempel "post-fault oscillation".
Referanser:
• Øksnes Elkraftconsult AS
• RENblad 7505
• Managing Post-fault Oscillation Phenomenon in Compensated MV-networks av S. Zubic, A.
Wahlroos, J. Antonen, P. Balcerek og P. Dawidowski.

Trond Øksnes, Øksnes Elkraftconsult AS

Vårens beste og vakreste eventyr
Vårens beste fortellinger og lysende framtidsutsikter får du på RENs temadager og kurs nå i mars
og april! Hør om skrekk-eksemplene, de store produkt- og prosedyreforbedringene, de gode og
dårlige erfaringene og anbefalingene. På konferansemiddagen, over kaffen i pausen fra kollegaer eller fra selve foredragsholderne. Få både en variert og faglig god oppdatering på ditt tema. Vi har
prøvd å samle de beste foredragsholderne innen Nettstasjon, AUS og Veilys/Utendørs-belysning,
for å gi dere så interessante temaer og gode programmer på disse arrangementene som mulig.
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Temadag Nettstasjon
REN inviterer til Temadager
Nettstasjon 5.-6. mars, i Oslo. Dette
er årets største faglige samling for de
med nettstasjoner som arbeidsfelt.
Her får du "Alt om nettstasjoner på to
dager". Formålet med arrangementet
at teknisk personell som arbeider
med nettstasjoner skal få oppdatert sin kunnskap om prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold
av nettstasjoner.
Se programmet lenger nede i dette REN-Nytt!

Temadag AUS
REN inviterer til Temadager AUS 11.
- 12. april, i Bergen. Her blir det
praktiske demonstrasjoner av nye
prosedyrer, nye metoder og nytt
verktøy for AUS (Arbeid Under
Spenning).
Formålet med temadagene er å samle teknisk personell for å gi en faglig oppdatering knyttet til
avbruddsfritt vedlikehold. Temadagene skal gi den enkelte idéer til hvordan oppgaver kan løses på
en best mulig måte. Temadagene skal også gi deltakerne innblikk i hva som skjer innen
fagområdet AUS i Norge og øvrige deler av verden.
Ved årets Temadager AUS er vi så heldige å få besøk fra eksperter fra land som er veldig langt
framme når det gjelder AUS. Noen av disse vil også holde foredrag for oss. Dette er en unik
mulighet til å møte noen av verdens fremste eksperter på AUS.

Temadag Veilys
REN inviterer til Temadager Veilys
24.-25. april, i Oslo. Arrangementet
har som formål å være et møtested
for personell som arbeider innen
veilysområdet - både som
oppdragsgiver og -utfører. Fokus er
på både tekniske løsninger og andre
aktuelle områder. Målgruppen er personell som arbeider med drift og planlegging av veilys og
utendørsbelysning hos nettselskaper eller i kommuner, entreprenører og installatører som arbeider
med veilysanlegg. Temadagene er også relevante for leverandører og konsulenter innen samme
område.
Dette arrangementet skjer kun annet hvert år, og i år har fagpersonene i REN vært ekstra flinke og
laget et fremtidsrettet og spennende program - vær sikker på å få plass, bestill allerede nå!

REN-Nytt nr. 1 - 2018, side 22
Adresse: REN AS, Postboks 6134, 5892 Bergen - Telefon: 47 47 99 00 - epost: post@ren.no

ABB kan levere nye transformatorer til alle
formål og i alle størrelser. Har du en eksisterende installasjon kan vi utføre service,
vedlikehold og reparasjoner av alle transformatorer, reaktorer og spoler enten ute på
anlegg eller i vårt eget verksted i Drammen.

Vi kan tilby diagnostikk, teknisk konsultasjon, levetids- og risikovurderinger, raske
reparasjoner, fleksible og multifunksjonelle
reservetransformatorer samt beredskapsavtaler og -tjenester.
abb.no/transformers

Smart co-operation
Norge er i gang. Sammen med kunder og samarbeidspartnere fortsatter vi arbeidet med å utvikle nye,
åpne og avanserte AMS-løsninger for det norske markedet.
Aidon Norge, Erteløkka 3, 1384 Asker, Norway, Tel. +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/nb
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—
Transformatorer til alle formål
Gode investeringer og god service

Publiseringer siden forrige REN-Nytt
RENblad Tittel

Dato

Endring

0206

Grunneieravtale Nettstasjon i
bygg

13.02.2018

Første versjon

0205

Grunneieravtale Nettstasjon
frittstående

13.02.2018

Første versjon

0204

Grunneieravtale
Luftledningsanlegg

13.02.2018

Første versjon

0203

Grunneieravtale Kabelanlegg

13.02.2018

Første versjon

1710

Lysbuevernkalkulator

08.02.2018 Første versjon

1704

AUS - håndbok - entreprenør

07.02.2018 Første versjon

1703

AUS - Håndbok - Strategi

07.02.2018 Første versjon

1702

AUS - Håndbok - netteier

07.02.2018 Første versjon

1021

Internkontroll - Instruks Leder for sikkerhet

29.01.2018 Rettet henvisninger til paragrafer i FSE og rettet
noen linker

1020

Internkontroll - Instruks Ansvarlig for arbeidet

29.01.2018 Rettet henvisninger til paragrafer i FSE og rettet
noen linker

1821

AUS - 11-22kV - Smøring av
brytere i HS luftnett

26.01.2018 Første versjon

1820

AUS - 11-22kV - Bruk av prov
bryter ved kobling i 22kV nett

26.01.2018 Første versjon

1818

AUS - 11-22kV - Flytting av
gjennomgående jord

26.01.2018 Første versjon

1736

AUS - 0,23-0,4kV - Arbeid på
stikkledning med +kunder

26.01.2018 Første versjon

5017

0,23-1kV - Isolasjonsmåling
og isolasjonsovervåking

29.12.2017 Følgende er endret:
1. Tittel er endret.
2. Kapittel "Formål" er nytt.
3. Ref. til internasjonale normer i punkt 6.
4. Nytt Kapittel 3: Krav til måleutstyr
5. Henvisning til Elsikkerhet 87 i punkt 5.1.
6. Henvisning til NEK 400 under punkt 5.2.3.2.

6020

Nettstasjon - I bygg/
plassbygd - Byggtekniske krav

05.12.2017 Versjon 7.10

Obs: Ved en feil ble det sendt ut epost om at RENblad 8020 var endret til versjon 4.3, RENbladet
er nå tilbakestilt til versjon 4.0.
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RENs julenøtter
Her er løsningene på RENs julenøtter i forrige nummer:
Oppgave 1
24 fyrstikker ble arrangert på
en slik måte at de dannet
nummeret 5008.

Oppgaven bestod i å forme
det høyest mulige tall ved å
flytte bare to fyrstikker.

Oppgave 2
Finn ut hvilket tall som manglet
i følgende "kake":

Løsning: Svaret som ble godtatt var 511.108.
Løsning:
Man kan komme frem til et
Ta de to fyrstikkene på toppen enda høyere tall ved å endre
og bunnen av den første
siste nullen (da får man
nullen og plasser dem vertikalt 501.118) og så betrakte tallet
slik:
opp ned (se fra andre siden av
bordet):

Noen kom frem et mindre svar
ved å ta andre nullen
(501.118), men det var ikke
høyest.

…men ingen foreslo 811.105,
og siden det ville innebære å
gjøre noe mer enn å bare
flytte to fyrstikker, så godtok vi
511.108 som svar.

Løsning: Svaret var 6.
Trikset for å løse denne oppgaven er å se sammenhengen
mellom tallene og hvordan de er plassert. Mange forsøker å se
på tallene i en rekke, men det er grunn til at de er plassert i et
kakediagram med kakestykker plassert overfor hverandre.
Svaret finnes ved å legge sammen tallene i kakestykkene som
står rett overfor hverandre. Summen av kakestykkene blir 21,
og regnestykket blir dermed slik: 21-15 = 6

Oppgave 3
Oppgaven gikk igjen ut på
fyrstikk-flytting, hvor man ut fra
følgende

Flytt en fyrstikk og få ett nytt
korrekt regnestykke. Det er to
mulige løsninger.
Oppgave 4
Beskrivelsen var følgende:
Langs en rett motorvei finner vi
fire forskjellige landsbyer.
Avstanden mellom dem er
forskjellig. Den tredje landsbyen er 60 km fra den første
landsbyen; den fjerde er 40 km
fra den andre; den tredje er 10
km nærmere den fjerde enn
den er til den andre. Hva er
avstanden mellom den fjerde
og den første landsbyen?

Løsning: Svaret var enten 3 + 3 = 6 og/eller 8 - 3 = 5
Her har vi to mulige løsninger:
a) Fjerne en fyrstikk fra ni-tallet slik at det ble et tre-tall og
så legge fyrstikken over minuset. Da får man 3 + 3 = 6.
b) Fjerne en fyrstikk fra seks-tallet slik at man får et femtall, og legge fyrstikken på ni-tallet slik at det blir åtte.
Da får man 8 - 3 = 5.
Noen deltakere så begge mulighetene, men det holdt med ett.

Løsning: Svaret var 75 km
Første landsby = A, Andre landsby = B, Tredje landsby = C,
Fjerde landsbyen = D. Avstand A til C er da 60 km, Avstand fra
B til D er da 40 km og Avstand fra C til D er lik B til C minus 10
km.
• Avstand mellom B og C + Avstand mellom C og D = 40 km
• Avstand mellom B og C + (Avstand mellom B og C - 10) =
40 km
• 2 * Avstand mellom B og C = 50 km
• Avstand mellom B og C = 25 km
Avstanden mellom C og D vil da være 15 km, og løsningen vil
være avstanden fra A til C (60 km) + avstanden fra C til D (15
km).
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Oppgave 5
Gitt følgende serie:
0, 0, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, ?
….hva ville det neste sifferet
være?

Løsning: Svaret var 15
Den oppgitte serien inneholder faktisk to flettede serier med
annet hvert tall fra hver serie. Den ene serien er 0, 1, 2, 3, 4, 5
hvor tallene øker tallene med en. Den andre serien er 0, 3, 6,
9, 12 hvor tallene øker med 3. Med annet hvert tall er det den
"andre serien" som vil bestemme det påfølgende tallet, og 12 +
3 er 15.

Oppgave 6

Løsning: Svaret vi var ute etter var 1999 - men oppgaven var
feil, og ble sett bort fra
Eksempel: January = 10 | 1 | 7

Gitt følgende koder for
måneder:
January = 1017, February =
628, March = 1335, April =
145, May = 1353, June =
1064, July = 1074, August =
186
Hvordan vil da september bli
kodet?

•
•
•

10 er posisjonen til bokstaven J i alfabetisk rekkefølge.
1 er posisjonen til January i måneder.
7 er antall bokstaver som brukes i ordet January.

September vil da være 19 | 9 | 9 = 1999.
Kommentar: Her lurte Word autokorrektur oss, slik at
månedene ble skrevet på norsk i oppgaven i REN-Nytt. Det ga
feil antall bokstaver i måned-navnene. Vi så bort fra svarene i
denne oppgaven pga. den feilen.

Oppgave 7
Hvem er leder for
beredskapsrådet i REN?

Løsning: Svaret var Magnus Johansson, REN AS
Dette finner man på siden for arbeidsgrupper på www.ren.no:
https://www.ren.no/om_ren/arbeidsgrupper/referansegrup
per

Oppgave 8
I desember 2016 ble det sendt
ut ett RENblad på høring.
Hvilket nummer hadde dette?

Løsning: Svaret var RENblad 100
Dette kunne man finne ut ved å se i REN-Nytt nr. 6 2016, eller
se på https://www.ren.no/hoeringer (RENblad 100 med tittel
"Avtale om koblinger, eierforhold og arbeid"det var det eneste
RENbladet som ble lagt ut på høring den måneden)
Der finner

…og vinneren ble Prosjektleder
Benjamin Abrahamsen, i Trainor
Kontroll og Måling AS i Tønsberg.
Han fikk tilsendt en premie-eske med
mye godt i posten.
REN håper premien faller i smak, og
gratulerer! 😊😊
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TEMADAGER
NETTSTASJON
Temadager
Nettstasjon er en
del av RENs serie av
faglige arrangementer for
kraftbransjen. Temadagene, som
arrangeres gjennom hele året, skal
være en møteplass som skal bidra
faglig kompetanseheving og økt
kunnskapsnivå om kraftbransjen.

FORMÅL
Formålet med temadagene er at
teknisk personell som arbeider med
nettstasjoner skal få oppdatert sin
kunnskap om prosjektering, utførelse,
drift og vedlikehold av nettstasjoner.
REN vil over to dager gi en oversikt
over hva som rører seg i bransjen samt
gå i detalj på enkelte tema.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er de som arbeider
med tekniske forhold innenfor
nettvirksomheten, drift og planlegging
samt entreprenører og konsulenter

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Dato: 5. - 6. mars 2018
Sted: Thon Hotel Opera i Oslo
Pris:

kr 7 900,- (abonnementskunder)
kr 8 900,- (andre deltakere)

Temadager Nettstasjon arrangeres på
Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting
bestilles av deltakerne selv. For
bestilling, send e-post til opera@
thonhotels.no evt. telefon 24 10 30
00. Bestillinger med referansekode
24682992 innen 19. februar oppnår
avtalepris kr 1 855,-.

Telefon
E-post
Web

47 47 99 00
kurs@ren.no
www.ren.no

5. - 6. mars 2018

Thon Hotel Opera, Oslo
REN inviterer til Temadager Nettstasjon.
Få oppdatert din kunnskap om myndighetskrav,
prosjektering, utførelse og materiell i forhold til
nettstasjoner.

Sentrale tema i årets program:
Myndighetskrav og internasjonale krav
•
•
•
•
•

Normen NEK 440
Saker tatt opp mellom REN og DSB
Inntak etter nye NEK 399
Krav til overgang fra 230V til 400V nett
Gjennomgang av ulykker innen nettstasjoner

Prosjektering og utførelse
• Valg av transformator og LS-tavler
• Kraftforsyning til bygg, NEK 399
• Revidert kostnadskatalog
• Utførelse av risikovurdering
Materiell
• Instrumenttavle og AMS-tavler
• Valg av materiell
• Spesifikasjon av avledere.
• Bruk av LS-effektbrytere og LS-høyeffektsikringer
• Måling av strøm, valg og installasjon av
strømtransformator
• Nye spesifikasjons-RENblader
• RENblad 6010 ”Nettstasjon - montasje” i ny drakt
Nyheter fra leverandører
• Aktuelle nettstasjonsleverandører presenterer nye
produkter og løsninger

TEMADAGER

NETTSTASJON
5. - 6. mars

Temadager Nettstasjon
er en del av RENs serie av faglige arrangementer for
kraftbransjen. Temadagene, som arrangeres gjennom hele året, skal være en
møteplass for faglig kompetanseheving og økt kunnskapsnivå om kraftbransjen.
Se oversikt over våre arrangementer på www.ren.no.

Dag 1

15:55 Pause

09:30 Registering
09:45 Åpning/velkommen
Presentasjon av temadagenes program.
v/ Hans Brandtun, REN AS
Krav fra myndigheter og normer
1000 Viktige krav i NEK 440 Stasjoner over 1kV
v/ Espen Masvik, DSB
10:30 Konsekvens nye «NEK 399 inntak» for nettstasjoner
Forsyning til næringsbygg. v/ Hans Brandtun, REN AS
11:00 NVE utredning – overgang 230 V til 400V
Status og videre arbeid. v/ Eirik Grønvold Eggum, NVE
11:30 Lunsj

16:10 Nye RENblader innen nettstasjon
- RENblader både innenfor prosjektering og utførelse
- REN video og animasjoner
v/ Marius Engebrethsen, REN AS
16:45 Avslutning dag 1
19:00 Middag på hotellet, samme sal

Dag 2
Utstyr
08:30 REN-spesifikasjoner for materiell i nettstasjon
- LS tavler, Transformatorer, frittstående nettstasjon,
nettstasjon i bygg mv. v/ Marius Engebrethsen, REN AS

12:30 DSB- og REN-saker innen nettstasjon
- Tekniske avklaringer innen forskrift og norm.
- De viktigste sakene fra elsikkerhet.
v/ Espen Masvik, DSB og Hans Brandtun, REN AS

09:00 Krav ved valg av utstyr
- Hva er viktig ved bestilling og etablering?
v/ Kåre Espeland, REN AS

13:00 Innmeldte ulykker innen nettstasjoner de siste 10 år
Årsak og tendenser v/ Kåre Espeland, REN AS

09:45 Krav ved valg av avledere
-- Hva er viktig å tenke på ved bestilling av en
overspenningsavleder? v/ Kjell Ødegård, Hafslund Nett AS

13:25 Pause
Prosjektering og utførelse
13:40 Valg av transformatorer
- Hva må en tenke på ved bestilling av en transformator?
v/ Kårstein Longva Møre Trafo AS
14:10 Valg av LS tavler
- Hva må en tenke på for å få en tavle som er egnet for
bruk sett fra leverandør sin side?
- Standard tavler, Smarte tavler
v/ Frode Haugen, ABB
14:40 Pause
14:55 Risikovurdering ved prosjektering av nettstasjon
- I henhold til §2-2 i FEF skal dette dokumenteres.
- Viktige punkter som bør gjennomgås i alle prosjekter. v/
Kåre Espeland, REN AS
15:25 Nettstasjonsforsyning av lavspenningsnettet
- Beskyttelse med hensyn på overstrøm
- Beskyttelse med hensyn på elektrisk sjokk
- Jording og vern
v/ Hans Brandtun, REN AS

Telefon		
E-post		
Web		

47 47 99 00
kurs@ren.no
www.ren.no

09:30 Pause

10:15 Krav til Instrumenttavler og AMS tavler
- Hafslund sine retningslinjer for valg, montasje og drift.
v/ Jørn Berntzen, Hafslund Nett AS
10:45 Pause
11:00 Ny revidert kostnadskatalog for nettstasjoner
- Kostnadskatalogen er tilpasset REN-arbeid innen
nettstasjon. v/ Magne Solheim, REN AS
11:30 Lunsj
12:30 Bruk av strømtransformatorer i nettstasjoner
v/ Knut G. Eliassen, REN AS
Nytt fra Leverandører
12:50 Nyheter fra ABB
13.10 Pause
13:25 Nyheter fra Siemens
13:45 Nyheter fra Møre Trafo
14:05 Nyheter fra Schneider
14:25 Avslutning

REN JU§§NYTT
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (www.svw.no)
og REN har som nevnt i Ren-Nytt nr. 3 2017 inngått
en meget gunstig samarbeidsavtale. Avtalen gir
nettselskapene en rekke fordeler, av både faglig og
økonomisk art.
SVW er et av landets 5 største forretningsjuridiske
advokatfirmaer, med et tungt faglig miljø innen
energirettslige emner, med hovedvekt på bistand til
nettselskaper. SVW har siden 2010 bistått REN med
standardiseringer og juridiske vurderinger/utredninger, i
tillegg til å være representert i faggrupper, i tillegg til en
rekke norske nettselskaper.
SVWs kontaktpersoner:
Robin Aker Jakobsen, tlf. 45 04 36 89 / e-post
rja@svw.no. Jakobsen er ledende advokatforbindelse
for en rekke norske nettselskaper, og har også bakgrunn
fra Olje- og energidepartementet. I tillegg er Jakobsen
en aktivt benyttet foredragsholder for bransjeorganisasjoner som REN og Energi Norge.
Jahn Egil Osestad, tlf. 975 70 174 / e-post jao@svw.no.
Osestad har i en årrekke arbeidet i SVWs energijuridiske avdeling, særlig med emnene offentlige
anskaffelser og regulatoriske forhold.

Dedikert e-post og telefonnummer
På e-post adressen RENjuss@svw.no kan RENs
medlemmer sende juridiske og praktiske spørsmål, med
garantert respons innen 6 timer, 365 dager i året. Denne
e-posten er ment å være et "lavterskeltilbud", og intet
spørsmål er for lite!
Det er opprettet en egen "Juridisk Hotline",
45504555, som RENs medlemmer skal kunne ringe til
ved behov i tillegg til å ta kontakt direkte med
advokatene Jakobsen og Osestad.

2 gratis timer pr. sak
– og generelt rabattert pris-struktur
Nettselskapene har rett til 2 timer gratis juridisk
rådgivning per sak, uavhengig av sakens kompleksitet
og omfang, i tillegg til sterkt rabatterte timesatser.

I herværende utgave av REN JU§§NYTT tar vi for oss
følgende
temaer:

Tema 1: Nye avtaler for grunnerverv
I vinter publiserer REN 4 nye avtaler knyttet til
grunnerverv. Avtalene er resultat av et arbeid utført
av RENs rettighetsgruppe over flere år. I denne
artikkelen presenteres bakgrunnen for avtalene og
avtalestrukturen på en konsis og kortfattet måte.

Tema 2: Ekspropriasjonskostnader,
anleggsbidrag og erstatning – noen
muligheter?
Nettselskapene må i stadig større grad til
ekspropriasjon for å få etablert nye nettanlegg, også
på lavspentnettet. Kostnadene knyttet til ekspropriasjon kan iht. uttalelser fra NVE legges over på
anleggsbidraget– men bør nettselskapene gjøre dette,
og i tilfelle på hvilke premisser?

Tema 3: Fiberkabler i luftledning?
Har nettselskapene rett overfor grunneier til å
strekke fiberkabler i eksisterende trasé for luft- eller
kabler? Dette er et stadig gjentakende spørsmål, og i
denne artikkelen trekkes de grunnleggende juridiske
utgangspunktene opp.

Tema 4: Ny ledningsforskrift
Den 24. november 2018 ble det vedtatt flere
endringer i ledningsforskriften. I denne artikkelen
skal vi se nærmere på disse endringene.

Tema 5: Felles driftssentral
Den 23. januar 2018 publiserte NVE et notat som
beskriver hvordan et samarbeid om felles driftssentral for flere nettselskaper kan være. Vi skal se
nærmere på NVEs notat og hvilke krav som må
oppfylles for et samarbeid om felles driftssentral.

Tema 6: Endringer av kontrakter
I løpet av en kontraktsperiode kan det ofte inntreffe
tilfeller hvor det blir aktuelt å foreta endringer i
kontrakten som er omfattet av reglene om offentlige
anskaffelser. I denne artikkelen ser vi nærmere på
forsyningsforskriftens regler om nettselskapenes
adgang til å foreta slike endringer.
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Nye avtaler for grunnerverv

-

Grunneiers rettigheter og plikter

I vinter publiserer REN 4 nye avtaler knyttet til
grunnerverv. Avtalene er resultat av et arbeid utført
av RENs rettighetsgruppe over flere år. I denne
artikkelen presenteres bakgrunnen for avtalene og
avtalestrukturen på en konsis og kortfattet måte.

-

Erstatning

-

Omlegging

-

Generelle bestemmelser:

REN har nylig sluttført arbeidet med å utarbeide nye
standardavtaler for grunnerverv. Arbeidet har foregått
over flere år, og avtalene har vært gjennom flere
høringsrunder.
Det er store ulikheter mellom de ulike nettselskapene
med hensynet til fremgangsmåten for grunnerverv, og
innholdet i de avtalene som inngås. Det er mye bra, men
også en del som er mindre bra. Ofte ser vi sågar ulik
praksis innenfor de enkelte nettselskapene, hvilket er
klart i strid med bla. likebehandlingsprinsippet i
energilovforskriften § 4-4 e). Dette er noen av årsakene
til at REN iverksatte arbeidet med utarbeidelse av nye
standarder.
Felles standarder og praksis vil videre styrke
nettselskapenes stilling mot store grunneiere og
organisasjoner (SVV, Bondelaget, OVF, Statskog osv.).
På sikt vil felles kjøreregler / standarder også kunne
påvirke forvaltnings- og rettspraksis i positiv retning.
Her ligger det med andre ord muligheter for positive
vekselvirkninger.
Felles praksis, og fokus på viktigheten av
likebehandling, vil forhåpentligvis hindre eller i det
minste redusere ulik praksis mellom nettselskapene, og
ikke minst internt i hver enkelt nettselskap.
Nye grunnavtaler vil imidlertid ikke hindre konflikter,
verken før eller etter avtaleinngåelse. Det er likevel
grunn til at forvente at standardiseringen skaper felles
"kjøreregler" når konflikter likevel oppstår og,
forhåpentligvis, på sikt styrke nettselskapenes
rettsstilling.
Arbeidet med standardavtalene og de etterfølgende
høringsrundene har avdekket at det neppe er full enighet
om innholdet blant nettselskapene. Dette kan føre til at
det selv med standardiserte løsninger, vil bli behov for
"lokale" variasjoner. Såfremt hver enkelt nettselskap har
ens praksis så bør en viss ulikhet på tvers av
nettområder ikke være problematisk.
Det er laget fire avtaler som er bygget over samme lest:
-

Luftledning

-

Jordkabel

-

Nettstasjon utenfor bygg

-

Nettstasjon i bygg

Avtalene er laget for å være gjenkjennbare for de som
skal bruke dem. Dette er søkt varetatt gjennom en
pedagogisk og lik oppbygging.
Avtalene har følgende grunnstruktur:
-

Nettselskapets rettigheter og plikter

o

Lovvalg og verneting

o

Særlige reguleringer

o

Tinglysning

o

Vedlegg

Avtalene kan anvendes ved nye grunnerverv, samt ved
revisjoner. Det er også mulig å bruke avtalene på
eksisterende rettigheter, men her vil man være avhengig
av grunneiers samtykke.
Nettselskapene må være varsomme med å uttale seg om
overordnede prinsipielle forhold knyttet til avtalene. I
slike tilfeller bør det tas kontakt med SVW og/eller
REN for videre gjennomgang / vurdering.
Avtalene må ikke brukes ukritisk. Det kan ikke
utelukkes at det i noen tilfeller vil være behov for
særlige reguleringer i enkelte sammenhenger. Også i
disse tilfellene bør det tas kontakt med SVW og /eller
REN.
Det er uhyre viktig at saksbehandlerne i de respektive
nettselskapene setter seg grundig inn i, forstår, og evner
å formidle innholdet i avtalene til grunneiere. SVW
tilbyr i den forbindelse, i samarbeid med REN, kurs i de
nye grunnavtalene for nettselskapene, til en svært
gunstig pris.

Ekspropriasjonskostnader, anleggsbidrag
og erstatning – noen muligheter?
Nettselskapene må i stadig større grad ty til
ekspropriasjon for å få etablert nye nettanlegg, også
på
lavspentnettet.
Kostnadene
knyttet
til
ekspropriasjon kan iht. uttalelser fra NVE legges
over på anleggsbidraget– men bør nettselskapene
gjøre dette, og i tilfelle på hvilke premisser?
SVV bistår i stor utstrekning små og store nettselskaper
over landet med ekspropriasjon av grunn til
nettstasjoner, luftlinjer og kabler. I økende grad er det
behov for tvangsmessig erverv også for 22 kV og
nedover, hvilket i utgangspunktet innebærer at det er
Fylkesmannen som fatter ekspropriasjonstillatelse i
første instans. I etterkant av gjennomført ekspropriasjon
må det, med mindre partene oppnår enighet,
gjennomføres et skjønn for å fastsette hvilken erstatning
grunneier skal få.
Gjennom hele denne prosessen har grunneier med
utgangspunkt i ekspropriasjonslovgivningen rett til å
kreve at nettselskapet dekker vedkommendes juridiske
kostnader. Dette gjelder i utgangspunktet både selve
ekspropriasjonssøknaden, samt den etterfølgende
skjønnssaken.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, www.svw.no – RENjuss@svw.no – 455 04 555. I samarbeid med REN.

Reglene om anleggsbidrag finner vi i kontrollforskriften
§ 17-5, hvor 6. ledd har følgende ordlyd:
Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader
ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive
timeverk for personell, maskiner og utstyr.
NVE har ved flere anledningen gjennom direkte kontakt
med våre advokater bekreftet at dersom kostnadene til
ekspropriasjon er "nødvendige" for å få gjennomført nye
nettilknytninger eller forsterkning, så kan nettselskapene
kreve disse kostnadene dekket inn gjennom
anleggsbidraget. Dette vil da gjelde kostnader både til
nettselskapets egen advokat, samt grunneiers kostnader.
Privatpersoner som skal ha nettilknytning til hus eller
hytte kan derfor bli påført ekstraordinære kostnader som
vil kunne bli oppfattet som urimelige. SVW stiller seg
noe uforstående til NVEs oppfatning av regelverket i
denne sammenhengen, nettopp med utgangspunkt i slike
urimelige enkelttilfeller.
I påvente av eventuelle regelendringer, eller endret
oppfatning fra NVE, er det generelle rådet vi gir til våre
klienter å være noe varsom med å "velte" slike
kostnader over på privatpersoner. Dette vil, i tillegg til å
bygge på en noe uklar forståelse av nevnte bestemmelse
i kontrollforskriften, åpenbart kunne være skadelig for
nettselskapenes omdømme.
Det er imidlertid mulig å utforme reglene om
anleggsbidrag på en måte som ikke rammer
privatpersoner urimelig, samtidig som nettselskapene
får en viss refusjon av sine kostnader. Kontrollforskriften legger ikke en plikt på nettselskapene til å
kreve inn anleggsbidrag, men en rett. I praksis er det
likevel slik at de aller fleste nettselskapene nå har
etablert en praksis der det kreves inn anleggsbidrag.
Reglene om anleggsbidrag skal utformes nøytralt og
ikke-diskriminerende. Dette følger direkte og indirekte
av en rekke bestemmelser i energiloven med forskrifter,
men "fanebestemmelsen" er på mange måter i
energilovforskriften § 4-4 bokstav e), der det heter at:
Nettselskap skal opptre nøytralt og ikkediskriminerende. Det kan gis ytterligere
bestemmelser for å sikre en nøytral opptreden.
Denne bestemmelser gjelder, selvsagt, også ved
utforming av tariffer, herunder anleggsbidrag. I praksis
oppstiller den derved en plikt for nettselskapene til å
utarbeide regler for innkreving av anleggsbidrag. Disse
reglene må likebehandle nettkundene.
Likebehandlingsplikten medfører likevel kun at like
tilfeller skal behandles likt, ikke at alle skal behandles
likt. Dette er en viktig nyanse, som er ytterligere
presisert i samme forskriftsbestemmelse bokstav d) 2.
ledd, siste punktum. Vi kommer i mer utstrekning inn
på dette temaet i senere artikler, men i "spenningsfeltet"
mellom anleggsbidrag og ekspropriasjon kan likevel
følgende hovedelementer fremheves:

-

Innkreving
av
anleggsbidrag
kan
differensieres, så frem like tilfeller behandles
likt.

-

Dette må gjøres gjennom at hvert enkelt
nettselskap selvstendig trekker opp linjer som
sikrer at "urimelige tilfeller" fanges opp. Det
må utarbeides skriftlige retningslinjer, som
helst forankres litt "oppe i systemet".
Eksempler på mulig differensiering med tanke
på kostnader knyttet til ekspropriasjon:

-

Det er anledning til å skille mellom
privatpersoner og næringsdrivende, eks. ved at
det kun er sistnevnte gruppering som må dekke
inn kostnader til ekspropriasjon.

-

Det må også være anledning til å skille mellom
store og små næringskunder. Her må det
imidlertid stilles opp klare, tydelige og ikkediskriminerende kriterier ift. hvor grensen skal
gå.

-

Det må være anledning til eks. å kun kreve at
større utbyggere må dekke ekspropriasjonskostnadene over anleggsbidraget, mens andre
grupperinger unntas. Men også her må
kriteriene utarbeides med omhu.

-

Det kan oppstilles en regel som sier at
nettkunden må dekke kostnader knyttet til
ekspropriasjon opp til et gitt beløp, eks. 100
000,-, og at nettselskapet dekker alle kostnader
utover dette. Dette kan kombineres med et
skille mellom privatpersoner og næringskunder
i tråd med resonnementene ovenfor.

Dette var, som nevnt, eksempler. Det innebærer at det
selvsagt også kan oppstilles andre kriterier. Nøkkelen er
imidlertid at kriteriene forankres juridisk solid i nevnte
bestemmelser i energiloven, og at retningslinjene vedtas
i sentrale selskapsorganer.

Fiberkabler i luftledning?
Har nettselskapene rett overfor grunneier til å
strekke fiberkabler i eksisterende trasé for luft- eller
kabler? Dette er et stadig gjentakende spørsmål, og i
denne artikkelen trekkes de grunnleggende juridiske
utgangspunktene opp.
Retten til å ha kraftlinjer over tredjemanns eiendom er
ofte stiftet gjennom gamle avtaler. I disse tilfellene er i
tillegg ofte nye grunneiere kommet til. Rettigheten kan
eksempelvis være formulert på denne måten:
"Underskrivne grunneigar i Nettvik kommune
steller hermed til rådvelde vederlagsfritt den
turvande grunn av min eigedom for anlegg og
drift av høg- og låg-spente kraftlinor.
Vidare
gjev
me
Nettvik
kommunale
elektrisitetsverk løyve til vederlagsfritt å nytta
våre private gards- og skogsvegar for transport
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sovel for bygging av nemnde kraftlinor som for
seinare drift og vedlikehald."
Vi vil i det følgende med utgangspunkt i det siterte ta
stilling til hvilket rett denne type formuleringer gir
nettselskapet rett til i dag å trekke fiberledninger i
eksisterende kabel- eller luftstrekk.
Utgangspunktet er at det ved slike avtaleinngåelsen ble
stiftet en særlig rett over annen manns grunn, en såkalt
servitutt. Det samme vil gjelde dersom rettigheten ble
stiftet gjennom ekspropriasjon. Servitutter som sådan er
i dag regulert av Lov um særlege råderettar over
framand eigedom av 29. november 1968 (servituttloven).
I denne loven er servitutter definert på følgende måte i §
1:
Denne lova gjeld særrettar over framand fast
eigedom til einskilde slag bruk eller anna
utnyttingsrådvelde eller til å forby einskilde
slag verksemd, bruk eller tilstand. Lova gjeld
ikkje pakting, tufteleige eller annan allmenn
bruksrett.
Når anna ikkje er sagt, vik føresegnene for det
som fylgjer av avtale eller særlege rettshøve.
Når det gjelder "utøvelsen" av servitutter er det gitt
nærmere beskrivelse i samme lovs § 2:
§ 2. Korkje rettshavaren eller eigaren må
bruka rådveldet sitt over eigedomen såleis at
det urimeleg eller uturvande er til skade eller
ulempe for den andre.
I avgjerda om noko er urimeleg skal det
leggjast vekt på kva som er føremålet med
retten, kva som er i samsvar med tida og
tilhøva, og kva som høver til å fremje
naturmangfaldet på staden.
§ 2 er på mange måter den mest sentrale bestemmelsen i
servituttloven, ettersom dens grunnformål er å
"balansere" partenes bruk av den samme eiendommen.
Hovedprinsippet slik det er angitt her, er at grunneier og
rettighetshaver (nettselskapet) er likestilte såfremt de
gjennom sin utøvelse tar hensyn til den andre parten.
I praksis er det "urimelighetskriteriet" i annet ledd som
vil avgjøre om den enkeltes bruk ligger innenfor lovens
grenser eller ikke.
I det eksempelet vi har inntatt innledningsvis vil de
momentene som ligger i uttrykket "i samsvar med tida
og tilhøva" stå svært sentralt i rimelighetsvurderingen.
Den kan lede til både innskrenkninger og utvidelser av
servitutten, selv om praksis viser at sistnevnte resultat
gir et klart best bilde av utfallet i denne type saker.
Fra praksis for norske domstoler, blant annet
Høyesterett, ser vi eksempelvis at fremveksten av
bilbruk har ført til en rekke tvister knyttet til eldre
veiretter. Spørsmålet i disse sakene har typisk vært om
veiretter stiftet før bilbruken tok til, i dag kan benyttes
til bilkjøring. I stor grad har domstolene svart

bekreftende på dette, med den begrunnelsen at hensikten
med servitutten opprinnelig var å tillate ferdsel med de
fremkomstmidler som var vanlige til enhver tid.
Servituttloven § 1 annet ledd innebærer videre at ved
motstrid mellom en avtale mellom partene, og
servituttloven, så skal avtalen gis forrang. Like fullt er
det slik iht. rettspraksis at selv om en avtale er klar og
presis, vil det etter loven likevel være adgang til å foreta
utvidende anvendelse av § 2 2. ledd. Dersom § 2 2. ledd
skal vike for avtale mellom partene, så må avtalen klart
angi at prinsippet i § 2 2. ledd ikke kommer til
anvendelse. En formulering som nevnt innledningsvis
inneholder ikke en slik innskrenkning.
Rettighetshaver må imidlertid ikke bruke råderetten sin
på en måte som er "urimelig eller uturvande (…) til
skade eller ulempe" for grunneiers egen bruk av
eiendommen.
Dersom det vil være aktuelt å strekke fiberkabler i
eksisterende luft-/eller kabellinjer, vil det rettslige
spørsmålet derfor være om nettselskapenes bruk av
kraftlinjene over grunneiers eiendom til fiberkabel, på
urimelig måte vil være til skade eller ulempe for
grunneier.
Ved vurderingen etter § 2 2. ledd skal det som nevnt
legges vekt på hva som er formålet med retten, og hva
som er i samsvar med "tida og tilhøva".
Bestemmelsen åpner for en "dynamisk" (gradvis endret)
tolkning av servitutter. Vi finner dette prinsippet
gjenspeilet i forarbeidene til loven der det fremheves at
bestemmelse tar sikte på å gi "frie hender til å gjera seg
nytte av dei tekniske og andre framsteg som tida og
tilhøva fører med seg".
Fiberoptiske kabler vil normalt ikke være til
nevneverdig skade eller ulempe for grunneiers og
dennes bruk av eiendommen. I normale driftsituasjoner
vil det ikke forekomme hyppigere inspeksjoner og
reparasjoner med økt trafikk, enn det som er vanlig i
forbindelse med drift og vedlikehold av den
kraftledningen som allerede er etablert. Skulle dette mot
formodning vise seg ikke å være korrekt, så vil
nettselskapet i tråd med alminnelige erstatningsrettslige
prinsipper kunne bli erstatningsansvarlig for skader på
grunneiers eiendom. Nettselskapet vil likevel ha rett til å
trekke fiberkabelen.
Fra et overordnet samfunnsmessig ståsted kan denne
fortolkningen også begrunnes med at fordelene for
nettselskapet, og ikke minst for det respektive
lokalsamfunnet, er betydelige. Ved bruk av etablert
infrastruktur kan fibernettet utbygges med svært
beskjedne inngrep. Inngrepet er så vidt lite inngripende
at det ikke er urimelig at grunneierne må akseptere dette
innenfor rammen av servituttloven § 2 2. ledd. Det er
etter gjeldende rett ikke tvilsomt at anlegg av
fiberoptiske kabler i eksisterende infrastruktur for
transport av elektrisitet som et utgangspunkt er i
samsvar med "tida og tilhøva".
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Det kan muligens stilles spørsmål ved om anlegg av
fiberkabel er i strid med "formålet med [den respektive]
retten" slik dette kriteriet er angitt i lovens § 2. 2. ledd,
og om dette er til hinder for at det anlegges fiberkabel i
etablert ledningsnett. Til dette skal det først fremheves
at henvisningen til formålet i loven ikke i seg selv er
avgjørende, det er kun et forhold det skal legges vekt på.
Det skal foretas en samlet vurdering der både "tida og
tilhøva" og "formålet" vurderes. Det sentrale i så
henseende er at hovedformålet, transport av elektrisk
kraft, klart fremstår uforandret. Fiberkabelen er uttrykk
for et naturlig "tilleggsformål", og fremstår som en
konsekvens av en nyere, ønsket og villet
samfunnsutvikling. I tillegg kommer det faktum at
fiberkabelen normalt påfører grunneier neglisjerbare
ulemper, om noen i det hele tatt.
Det skal også fremheves at dersom anlegget av den
fiberoptiske kabel var blitt inkludert i et eventuelt
opprinnelig skjønn ville det neppe ha utløst ytterligere
krav om erstatning fra grunneier.
Dersom fiberkabelen bare eies indirekte av
nettselskapet, eksempelvis gjennom et datterselskap, så
er heller ikke dette avgjørende i negativ retning. Etter §
9 1. ledd i servituttloven kan en rettighetshaver avhende
hele eller deler av retten til tredjepart så fremt det ikke
fører til "annan auke i tyngsla enn det elles var høve
til". Det er med andre ord ikke problematisk at
fiberkabelen
er
eiet
av
et
datterselskap.
Vedlikeholdsbehovet vil være det samme uansett hvem
som eier kabelen.
Det er ikke tvilsomt at nettselskapene normalt har rett til
å anlegge og drive fiberoptiske kommunikasjonskabler
som del av sine elektriske kraftlinjer, selv eller gjennom
et datterselskap. Det samme vil kunne være tilfellet
dersom kabelen eies av en uavhengig tredjepart. Vi
understreker at hvert enkelt tilfelle likevel må vurderes
konkret fra et rettslig ståsted. I de tilfellene der det
oppstår konflikt med grunneier anbefales nettselskapet å
ta kontakt med SVW for en konkret gjennomgang og
vurdering.

Endringer i ledningsforskriften
Den 24. november 2018 ble det vedtatt flere
endringer i ledningsforskriften. Endringene som
trådte i kraft fra 1. januar i år vil gjøre det enklere
for ledningseiere å etablere og drifte ledningsanlegg i
offentlig veggrunn, men noen av endringene vil også
kunne gi opphav til utfordringer. I denne artikkelen
skal
vi
se
nærmere
på
endringene
i
ledningsforskriften og hvilke praktiske konsekvenser
disse vil ha for nettselskapene.
Ledningsforskriften ble første gang vedtatt den 8.
oktober 2013 av Samferdselsdepartementet med
hjemmel i vegloven § 32. Forskriften kommer til
anvendelse ved legging og flytting av ledningsanlegg
over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3
meter fra vegkanten.

Den 6. juni 2017 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet samt
Samferdselsdepartementet et felles høringsnotat som
inneholdt forslag til endringer av vegloven og
ledningsforskriften.
I følge høringsnotatet er siktemålet med endringene å
skape større grad av balanse mellom "veginteressen" og
"ledningsinteressen" om tilgang til knappe arealer i
veggrunnen, samt et ønske om å redusere kostnadene
ved anlegg og flytting av ledninger.
Selv om vi skulle ønske at endringene av
ledningsforskriften hadde gått enda lenger i å løfte frem
ledningsinteressen, er de vedtatte endringene etter vårt
syn et skritt i riktig retning mot en mer balansert
forskrift. I det følgende oppsummerer vi de mest
sentrale regelendringene:
Saksbehandling og gebyrer
Det er inntatt nye bestemmelser i § 18 som gir
vegmyndigheten rett til å kreve å få dekket kostnadene
til saksbehandling om tillatelse til ledningsanlegg og
utført kontroll i anleggsperioden.
Mange kommuner har også tidligere tatt slike gebyr,
men dette har vært basert på et annet rettsgrunnlag enn
ledningsforskriften.
Kravet
på
betaling/gebyr
er
begrenset
til
vegmyndighetens selvkost. Vegmyndigheten kan velge
å fakturere ledningseier basert på medgått tid eller å
fastsette et gebyrregulativ basert på gjennomsnittskostnader.
Forskriftsendringen gir kun vegmyndigheten hjemmel
til å kreve betalt for utførte kontroller. Det kan således
ikke fastsettes et generelt gebyr for kontroll pr. sak uten
at kontrollen faktisk blir gjennomført. Et eventuelt
gebyrregulativ må derfor fastsette en pris for
enkeltkontroll basert på gjennomsnittlig tidsbruk og et
eventuelt gebyr må kreves inn etterskuddsvis etter at
kontrollen er utført.
Departementet er videre gitt hjemmel til å fastsette en
nasjonal prisliste for kostnadsdekning, og denne vil i så
fall erstatte eventuelle gebyrregulativ fra de enkelte
vegmyndighetene. Etter vårt syn vil en slik nasjonal
prisliste kunne bidra til mer likebehandling og
forutberegnelighet for nettselskapene.
Krav til istandsettelse og garanti
Forskriften regelfester nå at ledningseier skal sørge for
full istandsetting av vegen slik at den får tilstrekkelig
funksjonalitet, og ikke kan forventes å få kortere levetid
som følge av ledningsarbeidene. Dette gjelder både ved
etablering av nye ledningsanlegg og ved endrings- og
reparasjonsarbeider.
Kravet om "full istandsetting" skal forstås som et krav
til fagmessig god utførelse av grave- og istandsettingsarbeidet basert på gjeldende normer og bransjestandarder. Dersom vegmyndigheten ønsker å reetablere
vegen med høyere kvalitet enn tidligere, kan det inngås
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avtaler om dette, men merkostnadene må i så tilfelle
dekkes av vegmyndigheten.
Kravet til full istandsetting er supplert med en adgang
for vegmyndigheten til å kreve økonomisk garanti fra
ledningseier knyttet til istandsettingen. Garantien må stå
i rimelig forhold til omfanget av ledningsarbeidet og
skal normalt ikke ha en varighet ut over fem år fra
arbeidets avslutning.
Forskriften
nedfeller
videre
et
forbud
for
vegmyndigheten mot å ta gebyr for kvalitetsforringelse
eller fremtidige økte vedlikeholdskostnader som kan
oppstå etter ledningsarbeider. Departementet har med
det satt en stopper for såkalte "forringelsesgebyr" som
mange kommuner, blant annet Bergen, har praktisert
tidligere.
Det er også verdt å merke seg at vegmyndigheten selv
kan rette mangelfullt istandsettingsarbeid for
ledningseiers regning. Dette forutsetter imidlertid at
vegmyndigheten først gir ledningseier adgang til selv å
rette forholdet ved å gi et forhåndsvarsel med pålegg om
retting, samt fastsetter en rimelig frist for retting.
Ledningseiers rett til å legge ledninger i veg
Selv om det har vært en lang tradisjon for at
nettselskapene gis rett til å legge ledninger i eller langs
offentlig veg, har nettselskapene så langt ikke hatt en
uttrykkelig nedfelt rett i lov eller forskrift.
Vegmyndigheten har således hatt en rett, men strengt
tatt ingen plikt til å innvilge søknader om etablering av
ledningsanlegg i veggrunn.
Ledningsforskriften er nå justert slik at den avveier
ledningsinteressen og veginteressen mer balansert på
dette punktet. For det første fremgår det nå uttrykkelig
av formålsbestemmelse i forskriftens § 1 at vegmyndigheten skal bidra til at veggrunn kan benyttes til
etablering av annen infrastruktur.
Videre er det presisert i ledningsforskriften § 5 at
vegmyndigheten skal gi tillatelse til etablering av
ledningsanlegg "når fordelene med ledningsanlegget og
plasseringen av dette er større enn ulempene for
veginteressen og annen infrastruktur i vegen".
Endringen i forskriften innebærer at vegmyndigheten er
forpliktet til å innvilge en søknad om etablering av
ledningsanlegg, så fremt fordelen ved anlegget etter en
helhetsvurdering anses å være større enn veginteressen.
Vegmyndigheten kan etter dette ikke avslå en søknad
eller stille krav til løsninger for ledningsanlegget ved å
henvise til at etableringen vil gi ulemper for vegeier i
etableringsfasen eller senere. Dersom ekstrakostnadene
og ulempene for ledningseier med å velge en annen
løsning overstiger vegeiers interesser, må løsningen
tillates til tross for at den gir ulemper for vegeier.
Begrensninger i flytteplikten
Nettselskapenes flytteplikt har tradisjonelt gitt opphav
til mange konflikter med vegmyndighetene.

Flytteplikten er nedfelt i ledningsforskriften § 16 hvor
det fremgår at ledningseier i veggrunn (innenfor tre
meter fra vegkant) har en flytteplikt "for egen regning"
når flytting av ledningene er "nødvendig av hensyn til
veginteressen". Flytteplikten omfatter både ledninger i
veggrunn og ledning i luftspenn langs vegen.
Endringene i ledningsforskriften innebærer en
begrensning i nettselskapenes flytteplikt i forhold til den
forrige forskriften.
For det første er det presisert i ledningsforskriften § 16
at det ledningseier kun er forpliktet til å flytte
ledningsanlegg for egen kostnad i de tilfeller der det er
et "vegtiltak" som utløser flytteplikten.
I følge departementenes kommentarer til forskriften er
"vegtiltak" ment å omfatte fysiske tiltak på vegen som
er initiert av hensyn til veginteressen. Dette vil
eksempelvis kunne være tiltak av hensyn til en
betryggende trafikkavvikling eller drift og vedlikehold
av vegen. Det vil imidlertid ikke foreligge et vegtiltak i
forskriftens forstand dersom arbeidene eksempelvis er
utløst av vann- og avløpstiltak (VA-anlegg).
Det fremgår videre av kommentarene at siktemålet med
å ta inn begrepet "vegtiltak" i bestemmelsen har vært å
stramme inn flytteplikten i forhold til dagens
rettspraksis, herunder Borgarting lagmannsretts
avgjørelse fra 30. april 2012 i den såkalt
Borgveiendommen. I denne saken fremmet Bærum
kommune et pålegg til Hafslund Energi Nett AS om å
legge et luftspenn om til jordkabel. Det spesielle med
saken var at det ikke var nødvendig å flytte
luftledningen på grunn av arbeidene i vegen.
Gravearbeidet i vegen var heller ikke initiert av et
vegtiltak som sådan, men derimot av rehabiliteringen av
vann- og avløpsanlegget. Til tross for dette kom
lagmannsretten til at jordkablingen var omfattet av
flytteplikten.
Endringene i forskriften tydeliggjør således at et
ledningsanlegg ikke kan kreves flyttet for ledningseiers
regning dersom arbeidet er initiert av et kommunalt VAtiltak. Etter vår vurdering er det hensiktsmessig at dette
presiseres i forskriften, men etter vår oppfatning gir
bestemmelsen begrenset beskyttelse for tilfeller der
kommunene "kamuflerer" et vann- og avløpstiltak som
et vegtiltak, eksempelvis ved å foreta en opprustning av
vegen parallelt med etableringen av en ny VA-ledning. I
disse tilfellene anbefaler vi nettselskapene å ta en
"rettslig kamp" for å hente frem den egentlig årsaken til
flyttekravet. Det er imidlertid også grunn til å anta at
begrensningen av flytteplikten til "vegtiltak" også kan få
en positiv effekt for nettselskapene også i andre tilfeller.
I tillegg til å begrense flytteplikten til "vegtiltak", er det
tatt inn en bestemmelse i § 16 (2) som begrenser
vegmyndighetens adgang til å fastsette tyngende vilkår i
forbindelse med pålegg om flytting av nettanlegg.
Det er flere eksempler på at ledningseier er pålagt
vidtrekkende vilkår i forbindelse med flyttingen av
anlegg uten at vilkårene har vært begrunnet i sterke
vegfaglige hensyn. Dette kom blant annet til uttrykk i
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den ovennevnte Borgveiendommen hvor pålegget til
Hafslund om jordkabling av luftledningene ikke var
begrunnet i hensynet til en forsvarlig drift og
vedlikehold av vegen, men først og fremst av hensynet
til estetikk og miljø.
Endringene i § 16 medfører en begrensning for
vegmyndigheten til å stille slike tyngende vilkår. Det
følger av bestemmelsen at når det er gitt et pålegg om
flytting så
"[…] kan ikke vegmyndigheten stille vilkår som
i vesentlig grad vanskeliggjør eller øker
kostnadene
ved
etableringen
av
ledningsanlegget, uten at fordelene for
veginteressen blir klart større enn ulempene for
ledningseier og berørte grunneiere og naboer"
Bestemmelsen legger opp til at det heretter må foretas
en interesseavveining mellom ledningsinteressen og
veginteressen i forbindelse med vilkår knyttet til
flyttingen. Dersom vegmyndigheten eksempelvis stiller
vilkår om jordkabling av luftspenn, må fordelen for
veginteressen være klart større enn ulempene for
ledningseier og andre berørte. Dette innebærer i praksis
at vegmyndigheten ikke kan kreve jordkabling av et
luftspenn utelukkende av hensyn til estetikk og bomiljø,
eller av hensyn til samordning av infrastrukturen, slik
tilfellet var i Borgveiendommen.
Den ovennevnte begrensningen i flytteplikten vil kunne
få betydning i en rekke saker der vegmyndigheten stiller
krav om flytting, og bidra til at vegmyndigheten i større
grad må ta hensyn til ledningsinteressen i prosjektering
og utførelsen av arbeidet med veganlegg. Det er blant
annet grunn til å anta at bestemmelsen vil kunne få
betydning for vegmyndighetens krav om provisorisk
omlegging av kabler i forbindelse med vegprosjekter.
Forbud mot å kreve leie for ledninger i veggrunn
Det er videre inntatt en ny bestemmelse i forskriften om
at vegmyndigheten ikke kan kreve vederlag (leie) for
ledninger som er lagt i veggrunn. Det vil si at man har
fått regelfestet prinsippet om vederlagsfri rett til å ha
ledninger liggende i veggrunn slik det praktiseres i dag.
I tillegg innebærer endringen at vegmyndigheten ikke
kan kreve leie eller annet vederlag i anleggsperioden for
benyttelse areal der ledninger skal legges. Det vil si at
den ordning som enkelte kommuner i dag praktiserer
ved å kreve leie av veggrunn under anleggsarbeidet ikke
kan videreføres fra og med 1. januar 2018.
Forskriften presiserer ikke hvor omfattende areal som er
omfattet av forbudet mot å kreve leie i anleggsperioden.
Det er imidlertid presisert i kommentarene til forskriften
at forbudet omfatter et område som ledningseier trenger
for å ha nødvendig "armslag" for å utføre ledningsarbeidene.

ledningsgrøfter så fremt vegmyndigheten selv bekoster
og selv skal eie trekkrørene. Det slås også fast at
vegmyndigheten selv må dekke alle andre merutgifter
forbundet med legging av ekstra trekkrør. Slike
merutgifter vil for eksempel omfatte kostnader til
prosjektering og utvidelse av grøftetverrsnittet (dypere
og/eller bredere grøfter).
Vegmyndigheten kan imidlertid kreve vederlag dersom
ledningseier vil benytte ledig kapasitet i trekkrørene.
Forskriften regulerer ikke eksplisitt hvordan et slik
vederlag skal fastsettes, men det påpekes i
kommentarene at vederlaget være en fast tilgangspris,
årlig leie eller begge deler. Det er videre påpekt at
vederlag bør være basert på en rimelig andel av de
faktiske kostnader forbundet med rørene.
Krav til jordoverdekning – gravedybder
Endringsforskriften fastsetter nå maksimumskrav til
jordoverdekning, hvilket vil kunne få stor betydning for
kostnadene for gravearbeider knyttet til etablering av
ledningsanlegg i og langs offentlig veg. Vegmyndigheten kan ikke kreve større jordoverdekning enn:
a.

80 cm for ledninger med utvendig diameter
større enn 125 mm som legges i riksveg, og
andre veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) større
enn 5000,

b.

60 cm for ledninger med utvendig diameter
større enn 125 mm i fylkesveg og kommunal
veg, med årsdøgntrafikk (ÅDT) til og med
5000,

c.

40 cm for ledninger med utvendig diameter til
og med 125 mm i riksveg, fylkesveg og
kommunal veg når de har mekaniske
egenskaper som tilsier at det ikke er behov for
tradisjonell omfyllingsmasse,

d.

40 cm i terreng inntil 3 meter utenfor vegkant i
riksveg, fylkesveg og kommunal veg.

Vegmyndigheten har videre en plikt til å tillate mindre
overdekning enn nevnt i bokstav c) over dersom det
benyttes særskilt egnede tekniske metoder for etablering
av ledningsanlegget som er forsvarlige ut fra vegens
tilstand og kvalitet. Det vil si at forskriften åpner for at
det kan benyttes nyere metoder for fremføring av
ledninger i veggrunnen med redusert krav til
jordoverdekning. Dette vil eksempelvis kunne omfatte
microtrenching, men også andre nye og egnede metoder
for ledningsfremføring.
Vegmyndigheten er gitt hjemmel til å fastsette andre (og
større) overdekningskrav når "særlig grunner"
foreligger, men dette er en unntaksregel som ifølge
departementets kommentarer skal praktiseres restriktivt.

Regler om ekstra trekkrør
Endringsforskriften nedfeller en rett for vegmyndigheten til å kreve at det legges ekstra trekkrør i
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Felles driftssentral for flere nettselskaper
Den 23. januar 2018 publiserte NVE et notat som
beskriver hvordan et samarbeid om felles
driftssentral for flere nettselskaper kan fungere. I
det følgende skal vi se nærmere på NVEs notat og
hvilke krav som må oppfylles for et slikt samarbeid.
Flere nettselskaper har planlagt eller gjennomført
ordninger med felles driftssentraler. Et sentralt spørsmål
i denne forbindelse har vært hvordan et slikt samarbeid
kan struktureres innenfor kravene i energiloven med
forskrifter.
Energilovforskriften § 3-6 oppstiller blant annet krav
om at nettselskap med inntektsramme til enhver tid skal
ha tilgang til personell med kompetanse innenfor driftsog tilstandskontroll, samt ha tilstrekkelig egenbemanning til å lede virksomheten i enhver driftssituasjon og vurdere hvilke tiltak som må iverksettes.
Basert på kravene som oppstilles til nettselskapenes
kompetanse knyttet til driftskontroll har NVE avgjort at
rene kjøp av tjenester fra en ekstern driftssentral ikke er
en akseptabel løsning. Dersom sentralen derimot er
bemannet med ansatte fra de samarbeidende
nettselskapene, og de ansatte i sentralen har kontakt
med øvrig teknisk personell i nettselskapene og
rapporterer til sine egne nettsjefer, er likevel
kompetansekravet i energilovforskriften er oppfylt.
På denne bakgrunn oppstiller NVE to hovedkrav til alle
nettselskaper som skal benytte en felles driftssentral:
1.

2.

Hvert nettselskap som inngår i samarbeid, må
ha minst én ansatt som inngår i driftssentralens
bemanning og utfører deler av driftsfunksjonen
ved sentralen.
Nettselskapene som inngår i et slikt samarbeid
må kunne dokumentere at de har rutiner og
tekniske løsninger for god intern kontakt
mellom driftssentralen og øvrig driftspersonell
hos nettselskapet.

De sentrale vilkår som NVE oppstiller er med andre ord
at alle selskaper i samarbeidet må stille med egne
ansatte som inngår i driften av sentralen, samt at det
etableres et tett samarbeid mellom sentralen og det
enkelte nettselskap. Det stilles imidlertid ikke krav om
at alle selskaper i samarbeidet på ethvert tidspunkt skal
være representert ved egne ansatte på sentralen. Det er
således tillatt at noen nettselskaper i samarbeidet bidrar
mindre til driften av sentralen enn andre, og at det
foretas kjøp og salg av driftstjenester mellom
nettselskapene. Det er imidlertid ikke adgang til å sette
hele driftssentralfunksjonen bort til en ekstern
leverandør.
Driftssentralen skal ikke være en selvstendig enhet som
tar beslutninger og er ansvarlig utad. Det er fremdeles
det enkelte nettselskap som skal være fullt ansvarlig for
egen drift overfor kunder og myndigheter.
Sentralen kan fysisk plasseres hos ett av nettselskapene
eller på en egen lokasjon. Infrastrukturen i driftssentralen kan videre eies av ett av de samarbeidende

selskapene, av et felles eid aksjeselskap, eller av flere
nettselskaper sammen.
Nettselskaper som har planer om etablering eller
utvidelse av felles driftssentraler, må ha først orientere
NVE om hvordan kravene til egenbemanning og
samarbeidsrutiner planlegges oppfylt. Det er også grunn
til å være oppmerksom på at NVE kan kreve at
driftssentralen får en høyere sikkerhetsklasse etter
beredskapsforskriften, noe som kan medføre flere
oppgaver og økte kostnader knyttet til sentralen.
Avslutningsvis i sitt notat påpeker NVE at det arbeides
med nye bestemmelser i energilovforskriften som
presiserer og utfyller energilovens regler om
selskapsmessig og funksjonelt skille. Når disse reglene
er vedtatt vil muligheter og begrensninger for samarbeid
om driftssentraler mellom nett- og produksjonsselskaper
bli presisert mer i detalj. NVE anbefaler derfor at nye
investeringer i slike samarbeid utsettes til de nye reglene
er vedtatt av departementet.
NVEs notat om driftssentraler gir en nyttig overordnet
veiledning om struktureringen av felles driftssentraler.
Samtidig viser notatet at slike samarbeid forutsetter
gode avtaler mellom deltakerne om eierskap til
infrastruktur, rammer for driften og om fordeling av
tjenester og kostnader. Det er også viktig at det
utarbeides gode rapporteringsrutiner mellom driftssentralen og det enkelte nettselskap.

Endringer i inngåtte kontrakter
I løpet av en kontraktsperiode kan det ofte inntreffe
tilfeller hvor det blir aktuelt å foreta endringer i en
inngått kontrakt. Dersom endringene er av en viss
karakter og omfang kan en slik endring imidlertid
være i strid med anskaffelsesregelverket. I denne
artikkelen
skal
vi
se
nærmere
på
forsyningsforskriftens regler om adgangen til å
foreta endringer i inngåtte kontrakter.
Det er etter anskaffelsesregelverket ikke tillatt å foreta
"vesentlige endringer" av en inngått kontrakt etter en
gjennomført anskaffelse. Dette følger av EU-domstolens
avgjørelse i den såkalte Pressetext-saken (C-454/06) og
er senere fulgt opp i Norge gjennom flere avgjørelser fra
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).
Dersom en endring av kontrakten er vesentlig, vil det
kunne bli ansett for å foreligge en ny anskaffelse som
må kunngjøres i samsvar med forsyningsforskriftens
regler. En vesentlig endring av kontrakt kan således
utgjøre en ulovlig direkteanskaffelse, og det er derfor
svært viktig at man foretar en grundig juridisk vurdering
før det gjøres endringer av betydning i eksisterende
kontrakter.
Grensen for når en endring er vesentlig i anskaffelsesrettslig forstand kan være vanskelig å trekke i praksis. I
kapittel 24 i den den nye forsynings-forskriften som
trådte i kraft 1. januar 2017 er det imidlertid inntatt flere
bestemmelser som regulerer når en endring av en
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kontrakt er vesentlig eller ikke. Bestemmelsene i
forskriften er i stor grad en kodifisering av tidligere
rettspraksis fra EU-domstolen, og samsvarer langt på
vei med den KOFAs avgjørelser.
Det vil sprenge rammene for denne artikkelen å
redegjøre for de aktuelle reglene i detalj, men i det
følgende vil vi gi en overordnet oversikt over hvilke
endringer som er tillatt etter forsyningsforskriften.
For det første vil endringer som foretas etter en
endringsklausul inntatt i kontrakten som hovedregel
være lovlige. Dette følger av forsyningsforskriften § 241 (1). En endringsklausul kan eksempelvis være en
prisindeksklausul eller en opsjon. Det vil eksempelvis
være i samsvar med forsyningsforskriften å innta en
klausul om at nettselskapet rett men ikke plikt påkalle
en opsjon på visse arbeider i prosjektet.
For at en endring skal foretas etter en endringsklausul
stilles det imidlertid krav om at klausulen må være
tilstrekkelig klart og presisert utformet. Det skal fremgå
klart av endringsklausulen hvilke endringer som kan
foretas, i hvilket omfang og på hvilke vilkår. Klausulen
må heller ikke være så vidt formulert at den gir en
tilnærmet ubegrenset mulighet til å endre kontrakten, og
den må heller ikke åpne for at anskaffelsens
overordnede karakter endres.

nettselskapet ikke kunne forutse i forbindelse med
aktsom forberedelse av anskaffelsen.
For det femte vil det kunne tillates endringer som
gjelder skifte av leverandør ved at en ny leverandør helt
eller delvis trer inn i den eksisterende leverandørens
rettigheter og plikter som følge av en omstrukturering,
for eksempel ved overtakelse, fusjon, oppgjør eller
konkurs på leverandørsiden.
Et slikt "leverandørskifte" forutsetter imidlertid at den
nye
leverandøren
oppfyller
de
opprinnelige
kvalifikasjonskravene, at det ikke foretas andre
vesentlige endringer i kontrakten, samt at skiftet av
leverandør ikke skjer for å omgå forskriften.
Den ovennevnte gjennomgangen gir kun en overordnet
oversikt over enkelte av de endringer av kontrakter som
er uttrykkelig tillatt etter forsyningsforskriften. Det er
imidlertid viktig at hver endring vurderes konkret fra et
rettslig ståsted.
SVW har lang erfaring med offentlige anskaffelser på
både leverandør- og oppdragsgiversiden, og vil kunne
bistå ved spørsmål knyttet til både gjennomføringen av
anskaffelser, samt ved spørsmål knyttet til oppfølgning
og endringer av inngåtte kontrakter.

Dersom man holder seg innenfor de ovennevnte
rammene, er imidlertid endringsklausuler et godt virkemiddel for å skape fleksibilitet i anskaffelsen.

***

For det andre vil endringer som kun medfører en
begrenset prisøkning være tillatt (såkalte deminimisterskler). Prisøkningen må i denne forbindelse være
lavere enn

Dersom det er spørsmål til noen av artiklene, er det
bare å ta kontakt med en av advokatene som er
nevnt innledningsvis i REN JU§§NYTT!

1.

terskelverdiene i forsyningsforskriften § 5-2
(NOK 3,5 eks. mva. for vare og
tjenestekontrakter og NOK 44 eksl. mva. for
bygge- og anleggskontrakter), og

2.

10 % av den opprinnelig kontraktsverdien for
vare- og tjenestekontrakter eller 15 % av den
opprinnelige kontraktsverdien for bygge- og
anleggskontrakter.

Dersom det foretas flere endringer etter hverandre, skal
prisøkningen beregnes på grunnlag av den samlede
prisøkningen som følge av alle endringene. På samme
måte som for endringsklausuler kreves det at
prisjusteringen ikke må endre anskaffelsens overordnede karakter.
For det tredje kan det foretas endringer som omfatter
nødvendige tilleggsleveranser som ikke inngikk i den
opprinnelige kontrakten. En slik tilleggsleveranse krever
imidlertid at skifte av leverandør ikke kan skje av
tekniske eller økonomiske grunner, og at det vil føre til
betydelige
vanskeligheter
eller
vesentlige
ekstrakostnader.
For det fjerde kan det foretas endringer som er
nødvendige som følge av omstendigheter som
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