
GODT Å VITE

421.000
uten strøm

Stormen Dagmar (2011) førte til at 
mange hundre tusen kunder ble 
uten strøm i mer enn en time.

TEKNOLOGI
+ Strømbrudd
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dag kan det ta tid før strømmen 
kommer tilbake etter et strøm-
brudd. Når det oppstår feil i en 

kabel, sørger først et vern for å koble ut all 
strøm fra nærmeste transformatorstasjon, 
og alle kundene i området mister strøm-
men.Stasjonen sender samtidig et varsel til 
operatørene på driftssentralen, og montø-
rer sendes ut for å finne feilen og rette den. 
Forskere fra Sintef Energi samarbeider nå 
med Hafslund Nett og Skagerak Nett for 
å teste selvhelende nett. 

– Selvheling er en funksjon for automa-
tisk gjenoppretting av strømforsyningen 
etter en feil i nettet, forklarer sjefsforsker 
ved Sintef Energi, Gerd Hovin Kjølle over-
for Aftenposten Vitenskap.

Systemet fungerer slik at når sensorene 
registrerer en feil, blir feilen isolert og 
nettet koblet om slik at strømmen tar en 
annen vei ut til abonnentene. I dag skjer det 

manuelt ved at montører i samarbeid med 
driftsoperatører på driftssentralen gjør 
omkoblinger ute i felten. Noen brytere er 
fjernstyrte og disse kobles manuelt fra 
driftssentralen. Sintef Energi har i prosjek-
tet utviklet en metode som finner ut hvor-
dan prosessen kan automatiseres slik at 
abonnentene slipper å oppleve strømbrudd 
av noen varighet. I de fleste tilfeller vil 
strømbruddene knapt bli merkbare.

SPENT PÅ TESTENE
Sintef-forskeren forteller at selvheling ennå 
ikke er realisert i stor skala i Norge, men at 
det snart kommer til å bli tatt i bruk for 
alvor, så snart testingen er ferdig.

– Målet er å finne ut hvordan utstyret 
fungerer og om man kan oppnå den funksjo-
naliteten som ønskes. Det er viktig å være 
sikker på det før nettselskapene kan gå inn 
for selvhelende strømnett i full skala i de 

områder der det egner seg, sier hun.
Hvor utbredt selvhelende nett vil bli, kan 

hun ennå ikke si så mye om.
– Vi har i prosjektet etablert en metode 

som kan brukes til å finne ut hvor i nettet 
det kan brukes og hva som lønner seg, sier 
Kjølle.

I 2016 opplevde hver sluttbruker gjen-
nomsnittlig 0,3 varslede langvarige strøm-
brudd og 1,6 langvarige avbrudd som ikke 
var varslet. 61 prosent av alle sluttbrukerne 
i Norge opplevde minst ett langvarig 
avbrudd i løpet av året. Med langvarige 
avbrudd menes avbrudd som varer mer enn 
tre minutter.  I tillegg til langvarige avbrudd 
opplevde sluttbrukerne gjennomsnittlig 1,7 
kortvarige avbrudd, det vil si strømbrudd 
som varte mindre enn tre minutter.

Av SteinAr Steinkopf Sund

STRØMBRUDD I NORGE I 2016
Statistikken viser at strømbruddene ikke er jevnt fordelt over landet.

– De mer værharde delene er mest utsatt, sier avdelingsingeniør 
Håvard Hansen fra NVE til Aftenposten Vitenskap. 

– Strømbruddene koster totalt sett 670 millioner kroner. Da er 
strømbrudd til alle kunder, både privatkunder og industrikunder tatt 
med, sier han.

Totalt antall ikke-varslede strømbrudd:  4.563.839

Berørte strømbrukere:  1.252.062

Total lengde på ikke-varslede strømbrudd:  3.278.865 minutter

Fylker med flest strømbrudd: Hordaland, Sogn og Fjordane

 Nordland, Møre og Romsdal

Fylker med færrest strømbrudd: Oslo, Oppland, Buskerud
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat

ADJØ
STRØMBRUDD

I FREMTIDEN VIL VI FORTSATT HA STRØMBRUDD, MEN DU VIL KNAPT MERKE DET

Snart skal strømbruddene bli
selvhelende: Et system som sikrer 
automatisk omkobling ved strøm-
brudd blir nå testet ut. Med dette 
vil strømbrudd knapt merkes.

Strømbrudd i Norge koster leve-
randørene 670 millioner hvert år. 
Med det nye systemet som testes 
av Hafslund Nett og Skagerak nett 
kommer strømbrudd nesten ikke 
til å bli merkbare. 
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