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Innholdsfortegnelse

• Statkraft generelt  
• Kraftforsyning forklart- NVE-RME
• Anlegg som Statkraft rolle i kraftforsyningen 
• Generelt om sikkerhets arbeide og utfordringer i Statkraft 
• Dambrudd eksempel 
• Eksempler historiske angrep på dammer 
• Regelverksutvikling i Norge relatert til forsvarsmessig sikring av dammer.  
• Praksis og konsekvenser 
• Oppsummering og spørsmål 
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Statkraft – kort oppsummert
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Klimavennlig 
kraftproduksjon 

65 TWh

96%
Fornybar energi 

4 800
ansatte i 
19 land

Mer enn

370
kraftverk over 
hele verden

100%
eid av den 
norske stat

Mer enn

3 mill.
energirelaterte 

kontrakter per år





Europas største produsent av fornybar energi

64

51,4
48

39,8
36,9

33,7 31,9

25,5
23,3 23

Statkraft EDF Vattenfall Enel Fortum Iberdrola Verbund RWE EDP Engie

Fo
rn

yb
ar

 k
ra

ftp
ro

du
ks

jo
n 

(T
W

h)

Topp 10 fornybarprodusenter i Europa 2020

5 Source: PWC



Statkrafts sikkerhetskontekst globalt

• Statkrafts virksomhet
- Kraftutbygging kan møte motstand fra andre interesser

• Statkraft som eier/operatør av vesentlig infrastruktur
- Mål for aktører som vil ramme staten

• Statkraft i markedet
- Strategier, informasjon, metoder etc. av interesse for andre aktører

• Tilstedeværelse
- Operasjoner på steder med forhøyet sikkerhetsrisiko

• Statkraft som norsk (vestlig) selskap
- Knyttes til norsk (vestlig) utenriks- og sikkerhetspolitikk

• Innsidere
- Ansatte som bevisst eller uforvarende kompromitterer sikkerheten
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Strømforsyning forklart   NVE 
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https://statkraft-my.sharepoint.com/personal/u53422_energycorp_com/Documents/LBA_Arbeid/Krigslast/Forsvarsbygg_Okt2022/Verdens%20st%C3%B8rste%20maskin-kuttet1.mp4
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Distribusjonsnett 0,23-22kV

Regionalnett 50-132kV

Transmisjonsnett 200-420kV

Statkrafts rolle i 
nasjonal 
kraftforsyning



Statkrafts rolle i nasjonal kraftforsyning

• Norges suverent største kraftprodusent
- 3 regioner – 11 kraftverksgrupper
- 123 kraftstasjoner
- 500 dammer – 120 som skal sikres for «beredskapsmessige laster»
- Statkraft eier 7 av de 10 største norske vannkraftmagasinene, 50% av nasjonal 

magasinkapasitet

• Statkraft er ikke regulert av sikkerhetsloven (vesentlig betydning, ikke avgjørende)

• Klassifisering av anlegg og dammer
- Ulik klassifisering kraftproduksjon/dammer

• Kraftberedskapsforskriften: Klassifisering med økende sikkerhets- og beredskapskrav etter 
anleggenes betydning/størrelse (3 klasser)

• Damsikkerhetsforskriften: Egen klassifisering etter skadepotensialet ved dambrudd (5 klasser)
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Nasjonalt rammeverk: Kraftberedskapsforskriften (KBF) 
«Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen»

• Definerer kraftforsyningens beredskapsorganisasjon, «KBO» - ledet av NVE
- Tre nivåer: KSL (NVE/Statnett) – KDS (distriktssjefer) – KBO-enhetene

• Krav til ressurser og reparasjonsberedskap
- Generelt krav til alle KBO-enheter – fokus på å holde driften gående og å gjenopprette funksjon

• Klassifisering og sikringstiltak
- Kraftanlegg (kraftstasjoner, transformatorstasjoner etc.) er klassifisert etter anleggets betydning for 

kraftforsyningen
• Tre klasser, med tilhørende sikrings- og beredskapstiltak 

- Informasjonssikkerhet
• Definisjon av kraftsensitiv informasjon og krav til informasjonshåndtering
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Aktuelt trusselbilde nasjonalt
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• Cyberaksjoner
• Informasjonsinnhenting 

og rekognosering
• Sabotasjeforsøk
• Opportunistiske 

trusler/anslag



Dammer
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Dambrudd eksempel 
Villet handling, Beredskap -varsling og -tiltak
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https://statkraft-my.sharepoint.com/personal/u53422_energycorp_com/Documents/LBA_Arbeid/Krigslast/Forsvarsbygg_Okt2022/The%20Destruction%20of%20the%20Dam%20%20Frozen%20II-kuttet.mp4


Andre Sino-Japanesiske Krig – Den Gule Flod 1938
• Chiang Kai-shek ødela diker til den gule flod I et forsøk på å stoppe rask fremrykning av japanske 

styrker.

• Den mest ødelegende handlingen av miljøkrigføring i historien, eksempel på den brente jords taktikk
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Chiang Kai-shek hevdet at bruddet var forårsaket 
av japansk bombing, brukte de store ofrene for å 
demonstrere omfanget av ofre som kreves av det 
kinesiske folket; den hevdet at 12 millioner 
mennesker hadde blitt berørt av flommen, 

Nyere anslag: 500 000 døde, 3 millioner flyktninger



Annen verdenskrig 1939 – 1945
Ødeleggelsene av disse demningene ville medføre tap av strøm og vann 
for et av Tysklands viktigste industriområder.

• Operasjon Chastise – Royal Air Forces - 17.mai 1943:
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Møhne Dam (Ruhr)
Eder Dam (Ruhr)

«Dambusters»



Annen verdenskrig 1941 – Zaporizhzhya 2022
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I 1941, mens nazistiske tyske tropper feide gjennom
Ukraina fra sovjettiden, sprengte Josef Stalins hemmelige
politi vannkraftdammen i Zaporizhzhya for å bremse
nazistenes fremmarsj.
20000 -100000 mennesker dør i den påfølgende flommen

2022 – Russland-Ukraina



Sui-ho Dam – Bygget av Japan 1937-1941

• Sui Ho Dam

• 853 meter lang

• 160 meter høy

• Gated Spillway 37500 m3/s

• Emergency spillway 17000m3/s

• Nebørfelt 53000 km3

• Magasin areal 280 km2

• Magasin volume 20 000Mm3

• 6 100 MW turbine

• 97m- 18m 
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Flooding during construction

After bombing 1953

Dagens dam 



Mosul dam held by ISIL
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Analytikere frykter at den islamske staten kan bruke 
demningen som løftestang mot den irakiske statsministeren 
Haider al-Abadi, ved å holde på territoriet rundt den i retur for 
fortsatt vann- og strømforsyning.



Armensk rakett angrep på Mingachevir Kraftstasjon, 2020
8 raketter ble skutt ned
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Aserbajdsjans Mingachevir 
vannkraftverk og Mingachevir 
vannreservoar på Kura-elven 
er kritiske for landets
kraftproduksjonssektor og
landbruk. Sikkerheten til
Mingachevir-demningen er 
blant Aserbajdsjans viktigste
nasjonale sikkerhetsspørsmål. 



Ukraina 2022, Ukrainere

• Straks etter invasjonen begynte åpnet ukrainske 
styrker en demning i elven Irpin slik at over 100.000 i 
Kyivs nordvestlige utkant ble oversvømmet og gjort 
ufremkommelig. 

• Før demningen ble anlagt av Sovjetunionen var 
området en naturlig våtmark

• Ukraina kuttet ferskvannstilførselen til Krim ved å 
demme opp en kanal som hadde forsynt 85 % av 
halvøyas behov
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Ukraina 2022, Russere, Kiev, Krim, Kryvyi Rih 

• 112 hus skal ha blitt oversvømt. 

• Oversvømmelsen førte også til brudd i vannledninger. 

• Fem tusen husstander mistet vanntilførselen.
21

1. Rakett angrep mot Kiev dam, i Dnieper – 1 rakett skutt ned
2. Fjernet demning som hindret vanntilførsel til Krim
3. Kryvyi Rih - Rakett angrep - ødela dammens flomluker.



Oppsummering dambrudd som følge av villede handlinger 

Dam Når Hvem Mål
Den Gule flod SJII China Hindre fremrykning
Ruhr WWII Allierte Strøm og vannforsyning 
Zaporizhzhya WWII Stalin Hindre fremrykning
Mange dammer Korea Krigen FN Oversvømme rismarker og strømforsyning
Mosul 2014 ISIL Mulig pressmiddel for å opprettholde strøm og 

vannfrosyning
Mingachevir – Mislykket 
rakettene ble skutt ned

2020 Armenia Kritiske for Asarbasjens kraftproduksjonssekt og 
landbruk.

Ukraina 2022 Ukrainere Hindre fremrykning
Ukraina 2022 Russere Vannforsyning
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Utvikling forvaltning vedrørende beredskapsmessig sikring
2009-10-11 Gjeldende Damsikkerhetsforskrift

23

Forslag til konsekvensklasse skal fremmes med utgangspunkt i tabellen nedenfor:

Vassdragsanlegg skal dimensjoneres og kontrolleres for naturgitte laster og laster som kan
forårsakes av teknisk svikt. Anlegg i konsekvensklasse 3 og 4 skal i tillegg dimensjoneres og
kontrolleres for laster fra tilsiktede aksjoner i fred, under beredskap og i krig.

Konsekvens-
klasse

Boenheter Infrastruktur, samfunnsfunksjoner Miljø og eiendom

4 (1a) > 150
3 (1b) 21-150 Skade på sterkt trafikkert veg eller jernbane, eller 

annen infrastruktur, med spesielt stor betydning for 
liv og helse

Stor skade på spesielt viktige 
miljøverdier eller spesielt stor 
skade på fremmed eiendom

2 (2) 1 – 20 Skader på middels trafikkert veg eller jernbane eller
annen infrastruktur med stor betydning for liv og
helse.

Stor skade på viktige miljøverdier 
eller stor skade på fremmed 
eiendom

1 (-) Midlertidig oppholdssted 
tilsvarende < 1 
permanent boenhet

Skader på mindre trafikkert veg eller annen 
infrastruktur med betydning for liv og helse

Skade på miljøverdier eller 
fremmed eiendom



Tidligere praksis, Før Damsikkerhetsforskrift av 2009 
• 1948 § 1. (Beredskapsrådet for kraftforsyningen) Kraftforsyningsloven

- Vedtak etter denne lov om åtgjerder til sikring mot skade ved krigshandling eller sabotasje kan treffes for 
bestående anlegg, anlegg under bygging eller planlagt anlegg som er eller trolig vil bli av vesentlig betydning for 
rikets kraftforsyning.

• KFSN 1948-1986 - Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemds, Vurdert om dammer skulle dimensjoneres for 
beredskapsmessige lastet.
Alle dammer bygd i Norge mellom 1948 og 1986 er vurdert av KFSN - betydning for rikets kraftforsyning

- 1986-2009 – ikke tema

Etter 2009 Konsekvenser nedstrøms av en dambruddsbølge hovedargument for plassering i  
konsekvensklasse.

20 boliger berørt klasse 3 – 150 boliger berørt Klasse 4 –Dammer i begge klasse skal sikres mot krigslast
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Dagens praksis ikke tråd med tidligere praksis 

• Forarbeid Damsikkerhetsforskrift 2000

• I forarbeidene til Dam sikkerhetsforskriften av 2000 er det en gjennom gang av dammer som burde vurderes 
for beredskapsmessige laster, det listes opp 13 dammer og det foreslås at man gjennomfører en 
risikovurdering av dammer som berører mer en 1000 boliger med henblikk på å vurdere om de burde 
sikres for beredskapsmessige laster.

• Høringsutkast 2009 Damsikkerhetsforskrift, publisert i 2006

• En faggruppe i NVE har på denne bakgrunn gjennomgått gjeldende regelverk med tanke på om det ivaretar 
den risikofaktor disse dammene representerer. Faggruppen har kommet frem til at det bør opprettes en ny 
klasse 4 for å synliggjøre at dammer som er klassifisert i denne klassen har særlig store 
bruddkonsekvenser, i tillegg til at det for denne klassen kan settes strengere krav. Faggruppen mente at 
det er umulig å sikre seg helt mot dammers ødeleggelse i krig og at krigslaster fra moderne våpen 
ikke skal være et dimensjoneringskriterium.
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Er de involverte parter klar over konsekvenser - Saksgang
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Flood Calculation Dam Break 
Calculations

Re-evaluation 
report

Determine 
hazard class

Identify Dam Safety 
improvements

15 years 
cycle

Dimensioning 
Criteria

Pre-Feasibility Feasibility Pre-Construction Construction  

Approve
NVE 

Hydrology

Approve
NVE dam 

safety

Approve
NVE dam 

safety

project scope

Approve
NVE dam 

safety

Forsvars
bygg

Resultat - Statkraft 
må sikre 120 
dammer mot 
krigslast

Vannressursloven § 1.(formål)
Denne lov har til formål å sikre en
samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning
av vassdrag og grunnvann.



Statkraft Dam rehabiliterings kostnader
Er dette riktig bruk av ressurser
Hindrer utviklinga av Mer kraft – Mer Effekt – Mer Miljø.
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Statkrafts Norske dam portfolio, 500 dammer – 300 klassifsert
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Kjela dammer nye fyllings dammer

Statkraft har 300 dammer som det føres tilsyn på etter DSF
Statkraft har 200 dammer i klasse 0 som vi også har tilsyn med
Statkraft har 120 dammer i klasse 3 og 4
Dammer i klasse 3 og 4 må sikres mot villede handlinger uten 
noen en forutgående evaluering – kun basert på enkel DB

Kjela hoveddam
Kjela sperredam



Statkrafts erfaringer med 
damsikkerhets arbeide
• Opplever tiltak vi blir pålagt å gjennomføre 

nødvendigvis ikke hever sikkerheten

• Tiltak vi blir pålagt har store HMS konsekvenser 
i byggefasen og betydlig miljø påvirkning.

• Beredskapsmessige krav blir påkrevd basert 
på konsekvens ved dambrudd uten en 
forutgående evaluering av om dammen er et 
sannsynlig mål for villede handlinger. 
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Er det riktig at 120 av Statkrafts dammer skal sikres mot krigslast

• Manglende logikk mellom klassifisering etter Damsikkerhets-& Kraftforsyningsberedskaps-forskriften

• Risikoanalyser – Hva bør sikres og hvordan bør det sikres.

• På grunn av dagens forvaltningspraksis blir prosjekt fremdrift forsert, uten mulighet til å vurdere:
- Mer kraft
- Mer effekt (pumpe kraftverk)
- Bedre miljø 
kun rehabilitering eller nybygg med eksiterende regulering – utelukkende konstruktive tiltak gjelder.
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