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Distribuert produksjon

Masket nett

Den norske 

kraftinfrastrukturen er 

robust



Forsyningssikkerh

et

Energisikkerhe

t

Effektsikkerhe

t

Driftssikkerhet,

inkl. 

beredskap.



Kraftberedskapsforskriften (kbf)

Forebyggende sikkerhet – for å beskytte anleggene og systemene

Reparasjonsberedskap – for å gjenopprette forsyningen

Informasjonssikkerhet – for å beskytte viktige opplysninger

Datasikkerhet – for å beskytte driftskontrollsystemet og datasystemer

Organisasjon – med kompetanse, utholdenhet og kapasitet

Risikovurdering – beredskapsplan – hendelseshåndtering – øvelser –

evaluering

Stadige forbedringer!



Risikovurdering og beredskapsplanlegging i et nøtteskall

Kan det

skje?

Kan du

gjøre noe for

å unngå det?
BEREDSKAPSPLAN

OK

nei

neija

ja
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Er du 

helt sikker?

ja

nei

nei



Transmisjonsnett Regionalt 

distribusjonsnett

Lokalt distribusjonsnett:

høyspent lavspent

≥ 50 MVA≥ 100 MVA

≥ 250 MVA

> 100 MVA ≥ 50 MVA ≥ 10 MVA

Klasse 2Klasse 3 Klasse 1

Ikke klassifisert

≥ 200 kV 30-200 kV 5-30 kV

≥ 75 MVA≥ 50 MVA

Klassifisering av anlegg etter kbf



Områdesikring

Skallsikring

Sonesikring

EMP-sikring

Fysisk beskyttelse av anlegg  - barrierene

Utendørs område for allmenn ferdsel

Utendørs adgangskontrollert og overvåket område

Innendørs adgangskontrollert område for kraftforsyningens drift og ledelse

Adgangskontrollert 
sone for 
driftssentral

Adgangskontrollert 
sone for data-,  
sambandsutstyr, mv.

Adgangskontrollert 
sone for 
beredskapsrom

+ -

skallsikring

sonesikring sonesikring Sone/EMP-sikring

områdesikring



Fysisk beskyttelse av anlegg  - stasjonsutforming
regionalt distribusjonsnett

bryterfelt regionalt distribusjonsnett

bryterfelt lokalt distribusjonsnett 

Områdesikring/adgangskontrollert sone utendørs

skallsikring 

sonesikring 

EMP-sikring 

samleskinner 

~lagerinngang / mottak

stasjons-
transformator

avganger lokalt distribusjonsnett

ekom

+ -+ -

aggregat

kontrollrom
fordeling AC

skallsikring transformatorer

:overvåkning

skallsikring hvis gassisolerte bryterfelter 

kompensering 

celle 2 celle 1 

hovedtransformatorer 

teknisk

batt1 batt2 DC-ford.



Driftssentraler

Nettverk

Datarom

Samband 

… og alt som ivaretar 

driftskontrollfunksjoner

Beskyttelse av driftskontrollsystemer



Beskyttelse av 

samband



Identifiser og 

dokumenter

Risikovurdering

Sikre og oppdage

Håndtere og 

gjenopprette

Tjenesteutsetting

Sikkerhetsrevisjon

Beskyttelse av digitale informasjonssystemer – NSMs 

grunnprinsipper



Elektroniske låse og deteksjonssystemer

Overvåkning og målesensorer – data opp i skyen, eller til KBOs egne 

systemer

Digital informasjonsflyt til/fra fysiske anlegg

Det fysiske og digitale smelter sammen



Tilsyn på anlegg – hva vi kontrollerer

Drift og vedlikehold 

Risikovurdering og beredskapsplaner 

Øvelse og evaluering 

Internkontrollsystem 

Ressurser og reparasjonsberedskap 

Sikringstiltak 

Adgangskontroll og vakthold 

Lokalkontroll og sikring  

EMP/EMI-sikring



Dokumentasjon, tilgangskontroll, 

systemsikkerhet og beskyttelse

Risikovurdering og 

beredskapsplaner for 

driftkontrollsystemet

Sikringstiltak

Evne til effektiv gjenoppretting 

av funksjon etter skader og/eller 

havari i driftskontrollsystemet.

Tilsyn med driftskontrollsystemer

Særskilte krav til 

driftskontrollsystem klasse 2

Særskilte krav til 

driftskontrollsystem klasse 3

Sårbarheter knyttet til eksterne 

tilkoblinger

Leverandører og leveranser

Håndtering av feil, sårbarheter 

og sikkerhetsbrudd



Identifisering og beskyttelse av 

kraftsensitiv informasjon

Anskaffelser og tjenesteutsetting

Sikring av digitale 

informasjonssystemer

Tilsyn med informasjonssikkerhet

Øvelse og evaluering

AMS brytefunksjonalitet

NSM grunnprinsipper IKT 



Vesentlig betydning for 

kraftforsyningen

Ca 170 KBO-enheter

Ikke-funksjonelle og funksjonelle 

krav tilpasset sektoren

Svakere personkontroll og 

klassifisering av informasjon

Forskriftsmyndighet og 

tilsynsmyndighet

Kraftberedskapsforskriften vs sikkerhetsloven

GNF: Nasjonal kraftforsyning; en 

underlagt virksomhet

Virksomheter av vesentlig 

betydning for GNF identifisert

Funksjonelle krav

Lettere å vurdere seg ut av 

sikringstiltak?

Tilsynsmyndighet



KBO – samhandling i det daglige og i kriser

Olje- og energidepartementet

NVE – Beredskapsmyndighet, 

rasjoneringsmyndighet og SRM

Kraftforsyningens distriktssjef

Kraftforsyningens 

beredskapsorganisasjonsenhet

er

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap

Statsforvalteren / FBR

Kommunene

Regjeringen Regjeringens 

sikkerhetsutvalg

Justisdepartementet

Kriserådet

Andre direktorater

Andre departementer

O







Energiloven § 9-1:

I ekstraordinære situasjoner som kan skade eller 

hindre produksjon, omforming, overføring, 

omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller 

fjernvarme, kan KBO pålegges oppgaver og 

plikter. 



Godt og tilpasset regelverk 

for sikring av 

kraftforsyningen

God struktur for 

samhandling og 

informasjonsdeling i KBO

Tilstrekkelige hjemler for å 

pålegge tiltak i dagens 

situasjon

Egenberedska

p



www.nve.no
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