
VI BESÖKER

FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT



Sedan tisdag kväll har Dala Energis kunder 
drabbats av det kraftiga snöovädret. Att per-
sonalen arbetat hårt och intensivt råder ingen 
tvekan om. Vi åkte till Säter för att byta några 
ord med arbetsledare Christer Nilsson och 
för att få en nulägesrapport. Under dom tim-
marna som gått sedan intervjun gjordes har 
läget förändrats till det ljusare. Våra kunder 
har äntligen återfått den ström vi arbetat in-
tensivt med under de senaste dagarna. 

Under samtalet med Christer Nilsson, belägen på Dala 
Energis Säterkontor, kommer många personer in och vill 
prata. Det finns en stor värme och omsorg om personalen 
som varit ute på fältet. Det pratas om att avlösa varandra och 
att leverera varma matlådor till personalen. Men ändå kör 
dessa på med full styrka, allt för att hjälpa till med sina re-
surser, gemensamma krafter och för att lösa strömavbrottet.  
 Christer och kollegorna från Rättvik och Leksand sitter i 
ett avstämningsmöte via Skype och storbildsskärmar, det är 
ett snabbt och effektivt sätt att kommunicera med varandra 
trots olika arbetsorter. 

Christer Nilsson, vilken roll har du i det här? 
Jag och Robert Nilsson i Rättvik är arbetsledare kan man 
säga, och har ett tätt samband med driftledarna. I den kritis-
ka situation vi har befunnit oss i så kan organisationen om-

organiseras. Vi har tillsatt fler driftledare än vanligtvis. Man 
kan säga att driftledarna sköter kopplingarna och arbetsle-
darna sköter personal och marktjänst. 

Vad gör ni just nu?
Just nu lagar vi två stycken krokporslin i Mossbysjön mellan 
Säter och Borlänge. Krokporslinet är det som håller i linan. 

Hur många är ni på fältet och vart är dom? 
Vi är cirka 15 personer ute just nu och dom är på många oli-
ka platser, men koncentrerade runt Säter-området. Vi lagar 
även ett linbrott i Bondhyttan. Rent praktiskt kan man säga 
att vi synar linjerna för att det ligger träd på men vi måste 
fortfarande såga bort träd. 
 Nu prioriterar vi att se till att alla våra kunder har fung-
erande ström och därefter kommer vårt arbete fortsätta. 
Många ledningar är isolerade där träden ligger på och det 
kan skada vår anläggning i efterhand. Vi kommer kalla in 
en helikopter imorgon och syna området och vidta åtgärder 
efter det. 

Har du varit involverad sedan strömavbrotten började? 
I princip. Min telefon ringde på onsdag morgon halv fem och 
sedan dess har jag bara ägnat mig åt att våra kunder i Säter. 

Kan du beskriva dom senaste dagarna? 
Det har varit oerhört stressande, framförallt för att man kän-
ner sig otillräckligt när inte strömmen kommer tillbaka till 
kunderna. Killarna gör ett otroligt bra jobb, och vi måste all-
tid prioritera säkerheten. 

Genom modern teknik är vi nära varandra, trots geografisk spridning. Arbetsledarna Christer Nilsson och Robert Nilsson har 
tillsammans med driftansvariga haft ett tätt samarbete senaste dygnen. 



Det har varit oerhört stressande, 
framförallt för att man känner sig 

otillräcklig när inte strömmen kommer       
           tillbaka till kunderna.

- Christer Nilsson



Vad är faran och riskerna för er del?
Träde smäller av medan vi är i skogen. Dom står som pil-
bågar så man kan skada sig rejält. Om man är trött och inte 
tänker sig för är det oerhört lätt hänt, men alla har självklart 
den skyddsutrustning som krävs. 

Har ni upplevt några skador?
Ingen människa har blivit skadad, däremot materiella skador. 

Hur är läget just nu? Har ni läget under kontroll?
Ja det tycker vi, det är Bondhyttan som återstår. Vi vet att 
linorna är av och ska knytas ihop igen och sen hoppas vi att 
inga fler träd ramlar på. Vi har ju upplevt att man har gjort 
rent och vänder ryggen till och då har det ramlat ner nya 
träd. Det kan vara svårt att tro, men så fort går det. Och det 
har känts hopplöst ibland när man har rensat en linje och så 
får man göra om det en eller två gånger till. 

Hur många är ni som arbetat med avbrottet?
Vi har omsatt 25 personer (varav 5-6 driftledare) samtidigt 
plus bandvagn och fem bandfyrhjulingar. Vi har nog haft en 
omsättning på ca 35 personer och dessa har löst av varandra 
så att man kan sova och vila där emellan. 

Hur ser prognosen ut för Bondhyttan?
Vi hoppas att allt är åtgärdat runt kl 16 idag torsdag. Då borde 
alla ha fått tillbaka strömmen. 

Kan vi förvänta oss fler avbrott närmaste tiden? 
Det beror helt på vädret, men vi har haft väldigt få sådana 
här avbrott i Säter historiskt. 

Är vi inte rustade för ett snöoväder i Säter?  
I det här fallet var det kombinationen av temperaturen, fuk-

tigheten och nederbörden som orsakade problemet. Van-
ligtvis faller snön av grenarna på träden, men nu fastnade 
snön på grenarna istället. Men det här har varit en ovanligt 
besvärlig situation. Jag kan inte minnas att vi dom senaste 10 
åren tillbaka har haft det här läget i Säter. Men det är tillfället 
som gör det. 

Vad prioriterar ni nu? Vilka områden? 
Som tidigare, kunderna som inte har el, som alltså befinner 
sig i Bondhyttan och Mora by i Gustafs. 

Har ni tillräckligt med resurser? 
Ja just nu har vi till och med gott om resurser och vi bevakar 
naturligtvis väderrapporteringen. 

Hur får ni rapporterna om strömavbrott? 
Genom vårt system, DP. Det plingar till och vi får sms eller 
så hör driftledarna hör av sig. Kunderna behöver aldrig höra 
av sig, för vi får informationen i samma stund det bryts och 
har ständig beredskap dag som natt. 

Vad är planen när strömavbrottet är åtgärdat? 
Imorgon kommer en helikopter att cirkulera ovanför Säter-
området. Vi kommer att kontrollera ledningarna från ovan 
för att försöka säkerställa att vi inte drabbas av ytterligare av-
brott. Vi kommer att arbeta med förebyggande åtgärder och 
skapa oss en övergripande bild av området. Vi kommer även 
att arbeta med att få bort träd som ligger mot de ledningar 
som har isolerade ledare.

Vi önskar er lycka till med det fortsatta arbetet, och 
stort tack för en enastående insats senaste dagarna. 

Nicklas Fyhr och 
Stefan Munter från 
Malungs Elverk kör 

bandfyrhjuling i 
skogarna runt Säter. 
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Tillsammans 
för bygdens bästa investering.


