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KRAFTSENSITIV INFORMASJON – HVA MED KABLER I 
BAKKEN?



Frigjøring av areal

Estetikk

Miljø- og naturvern

Feilrate og avbrudd (KILE)

Fiberinfrastruktur

Økonomisk paritet

Hvorfor grave ned kabel?

Legging av ny 132 kV kabel mellom Korsvoll og Kjelsås, 2018.



Fellesføring
fjernvarme, gass, vann og avløp, ekom
og andre signalkabler

Overdekning >0,4 m

Langs vei (≤ 3 m fra veikant)

Hvordan graves kabler ned?

Rehabilitering av vann og avløp, Oslo kommune.



Hvor mye nedgravd kabel finnes?

300-420 kV 33-132 kV 1-22 kV 0,23/0,4 kV

[km] [feil/100 km] [km] [feil/100 km]

Ledning* 29 046  0,80  58 423  6,39  

Kabel* 1 960  0,61  44 077  1,82  
*Tall fra 2017

33-420 kV 1-22 kV



Hvordan er feilene fordelt? 

Tall fra 2017



Reparasjonstider

Brann i transformatorstasjon, Jeløya, 17 juni 2018.

22 kV 132 kV

Kraftledning ~6 t ~24 t

Kraftkabel ~16 t ~1-2 u

Transformator ~24 t ~u-m



Bekkelaget renseanlegg i 2014

Kabelskade for 38.000 kr

Følgeskader for 5 millioner kr
Brann og KILE

Strømbrudd for 3.500 
husstander og to trikkelinjer

Hva koster en graveskade?

Fra Bekkelagskaia, 17 september 2014 (stillbilde fra mobilvideo).



Kraftsensitiv informasjon
Spesifikke og inngående opplysninger 
som kan brukes til å skade eller 
påvirke kraftforsyningen

Krav til avskjerming, beskyttelse 
og taushetsplikt jf enl § 9-3

Nøyaktig kartfesting av 
jordkabler er kraftsensitivt jf
kbf § 6-2 e.

Hva sier regelverket?

Vestregate, Arendal, 2008.



Sjøkabler er tegnet inn, men 
ikke jordkabler

Topologi er ikke sensitivt

NVE Temakart



Hva er nøyaktig kartfesting?

For konsesjonsformål:
Avmerket trasé som 
tilsvarer tre meter i 
terrenget (på kart 
med1:2000 målestokk 
eller mindre)

Fra konsesjonssøknad for ny kabel mellom Gamlebyen og Kråkerøy, 2018.



Er regelverket hensiktsmessig?

Kraftkabel i jord er «naturlig» 
beskyttet

Forlegning og spenning
Maskiner eller eksplosiver

Kraftlinjer og transformator-
stasjoner er mer sabotasjeutsatt 
enn kraftkabler

Reparasjonstid er en dårlig 
begrunnelse

Ulik risiko for ulik infrastruktur

Graveuhell Trusler



Offentlige databaser, OSM, 
Wikimapia

Fragmentert vs sammenstilt

Åpent vs innlogging

To relevante NVE-prosjekter i 
2019

Innsamling i åpne kilder
Kraftsensitiv informasjon

Er det mulig å skjerme 
sensitiv informasjon?


