VI TOG EN PRATSTUND MED

JONAS ARVIDSSON

SOM BERÄTTAR VARFÖR HAN HAR
VÄRLDENS ROLIGASTE JOBB OCH HUR DET ÄR

ATT JOBBA MED AKUTA STRÖMAVBROTT

F

ör en tid sedan drabbades våra kunder
av akuta strömavbrott, och det fanns
personer som stod utan ström under
många timmar. Hemma i stugorna kan vi
konstatera att det är mörkt och kallt, och vi har
tidigare pratat med arbetsledare Christer som
berättade om ledningens rutiner. Jonas Arvidsson,
distributionselektriker på Dala Energi, är en av
många personer som var aktiva ute på fältet. Han
berättar om hur det är att jobba dubbla pass i
mörkret, i en skog med snö upp till höften, men
också hur viktig lagandan är och hur man tillsammans är starka.
Jonas, du var en av personerna som jobbade med
avbrottet. Hur länge var du involverad och vart?
Jag var i byarna runt Säter och blev inringd på onsdag morgon. Min arbetsdag tog slut 23:30 när jag
kom hem till Leksand igen.
Hur skulle du beskriva stämningen på onsdagen?
Var det en vanlig dag på jobbet?
Nej, det märktes att det var stressat och ansträngt.
Det märktes också att det var tomt på kontoret, bara
arbetsledarna var på plats. Alla resurser var utskickade på fältet. Alla var väldigt fokuserade.
Du kan väl försöka beskriva dagen.
Inledningsvis var jag ute och sågade med min kollega Yngve. Vi plockade ner träd som hade vikt sig
över ledningarna som hade orsakat avbrott. Vi blev
utskickade på vissa punkter som vi skulle kolla av.
För oss som inte var på plats i Säter, kan du
beskriva hur det såg ut på plats?
Så fort man körde av riksväg 70 fick man parera en

del för alla träd som låg. Och när vi nådde skogen
blev det knappast lättare. Snön räckte över knäna,
så vi pulsade i snön och man kan väl säga att det var
väldigt tungrott. Men i början var vi nära vägen och
synade, och det var jämförelsevis lättåtkomligt med
det som skulle komma sen.
Vi märkte ganska fort att det small och knakade i
skogen, grenarna och topparna gick bokstavligen av
medan vi stod där. Flera gånger höll vi på att få dem
över bilarna. Så man kan lugnt säga att det var ett
spänt läge, säger Jonas med ett visst allvar i rösten.
Hur skyddar man sig?
Genom hjälm och sågutrustning och så klart en
allmän försiktghetsprincip. Jobbar man så här så
måste man hela tiden göra en bedömning. Man
måste kliva åt sidan om det blir för påtagligt och
inte utsätta sig för onödiga risker, man får inte vara
obetänksam. Eftersom det snabbt blir becksvart har
även vi pannlampor och handhållna lampor.
Det är svårt att ta sig fram och ännu svårare blir
det när det blir mörkt. Man synar också av området
på kartan innan man sticker in i skogen. Man ska
vara uppmärksam på omgivningen. Och komma
ihåg att man inte, under några omständigheter får
sticka in själv i skogen. Om det händer något så
måste den andre kunna larma.
Har du varit med om liknande situationer tidigare
på Dala Energi?
Ja, det har jag. Det blir oväder med jämna mellanrum. Oftast sker avbrott på grund av blåsväder, men
så här markant mycket snö och så tung (eftersom
det är så nära nollan) är väldigt ovanligt.
Ett blåsväder väntar man ut tills det ger sig innan
man går ut i skogen, men när snön tynger ner så

”

DET SMALL OCH
KNAKADE, TRÄDEN
GICK AV MEDAN VI
STOD DÄR

”

går det inte att vänta bort, vi vet att det kan ta flera
dygn. Så säkerhetsmässigt är det inget vidare.
Var du rädd?
Jag var inte rädd, men jag var försiktig. Det är inte
helt behagligt när det smäller och knakar runtom
en. Men man är där för att göra sitt jobb och ta sig
därifrån så snart det går.
Hur fortsatte dagen?
Vid lunchen blev jag omlokaliserad. När vi har
avsynat en linje med ledningar så skickar man antingen laget till nästa linje eller så delar man på sig.
Jag och min kollega Erik synade en linje som gick
längre ut i skogen, i Grängshyttan.

På bandfyrhjuling i skogen

På grund av den stora nederbörden snö, var det
svårt att ta sig fram. En
del av personalen fick
använda sig av bandfyrhjuling. Jonas och kollegan Erik körde fordonet
under ett par timmar,
men inte heller nu var
det enkelt. Paret körde
fast och det var svårt att
se vart det var körbart.

sig för en risk, även fast det inte alltid är så här
extrema förhållanden som tur är. Träd kan gå av,
speciellt när det är kallt, och dem blir oberäkneliga.
Det är en sak att såga av ett träd på sommaren, men
på vintern kan träden bara smälla av på ett oberäkneligt sätt. Det är lite som en kvist, det går till en
viss gräns sen smäller den säger Jonas och demonstrerar i luften.
Hur håller du dig varm?
Efter turen med bandfyrhjulingen var jag tvungen
att åka och byta om. Jag var genomblöt från topp
till tå. Jag hade slitit med maskinen och vi körde
fast i skogsmaskinsspår som var fulla av vatten. Vi
kämpde en del för att komma loss och jag var helt
genomsur.
Vi har ju moderna, rejäla huggarkläder. Men
plurrar man i så att man har vatten till höften, ja då
finns det inga
kläder som
kan rädda dig.
Då blir du blöt.
Så jag bytte
om, fick i mig
lite varm mat,
och åkte sen ut
igen.

”Man är där tillsammans och
ska ro i hamn tillsammans.
Målet man har i sikte är att
att kunderna ska få tillbaka
strömmen”

-Vi fick helt klart testa
gränserna på bandfyrhjulingen. Den är gjord
för två, med en låda
fram och en bak för att
kunna lägga i sågar och annat. Men halvvägs fick vi
maskinhaveri och vi blev avlösta av en större maskin
säger Jonas.

Är det inte svårt att veta vart ni ska?
Det är väldigt svårt att ha en överblick när man jobbar i skogen, det är arbetsledaran och beredskapsledarnas roll att hålla koll på vart vi är och vart vi ska.
Vad är det ni gör? Sågar ni bort hela träd?
Ja, dem som är hela och ligger på får vi såga av och
sedan tar vi bort trädet. På många går bara topparna av och lägger sig fritt. Vi har en sågstång, som
man drar ner topparna och grenarna med. Under
dem två timmarna vi kämpade fick vi ner kanske
10-15 stycken träd och grenar.
Du pratar om säkerheten, vad är riskerna
med jobbet?
Varje gång man utför en trädfällning utsätter man

Sista svängen
åkte jag och
min kollega
Per-Olov på
natten. Då åkte
vi med vanliga
bilar. Oftast är det så att man kanske stannar vid en
punkt, går några kilometer, blir upphämtad av sin
kompanjon och så byts man av så kollegan går nästa
för att man ska orka.
Hur mår man efter ett sådant här pass?
Vid den tidpunkten, efter att sutitt och fryst i flera
timmar så var jag riktigt slut både psykiskt och
fysiskt men det som får en att kämpa på är lagandan
och kunderna. Det blir påtagligt att man är där med
en gemensam uppgift som vi tillsammans ska ro i
land. Målet man har i sikte är att att kunderna ska få
tillbaka strömmen.
Får ni besked när strömmen går igång?
Ja, man gör en provinkoppling och ser att det fungerar när man har synat av en linje och anser att den
är redo för drifthålling. Då meddelar vi driften att vi
är klara fram till hit, och nu kan ni prova att slå på
strömmen. Då får vi direkt ett besked via

Avbrott kan komma plötsligt och det
är tryggt att känna sig förberedd.
Här är en checklista över saker som
är bra att alltid ha hemma.
p Vatten på flaska
p Extra säkringar (även huvudsäkringar)
p Ficklampa med batterier
p Värmeljus/stearinljus
p Tändstickor/tändare
p Batteriradio och batterier till radion
p Konserver
p Dunkar/hinkar
p Våtservetter, hygienartiklar som fungar utan vatten
p Sprit- eller gasolkök och bränsle till köket
p Sovsäckar, filtar och varma kläder
Läs mer på vår hemsida dalaenergi.se om strömavbrott.
Under driftinformation/elnät finns även en karta där du
alltid kan se ev avbrott.

radiokommunikation om linjen håller eller ej. Då
håller man andan tills dem säger att det funkar.
Funkar det inte, ja då får vi vända och fortsätta eller
så kan det bero på något annat.
Får ni mycket stöd från arbetsledarna?
Ja, dem ska rikta oss till rätt håll. Vi tar inga egna
beslut, allt sköts genom driftledningen. Det är dem
som har överblicken, vart vi är och hur ledningarna
ser ut. Man är rätt slut när man varit ute och jobbat
dubbla pass.
När kunde du
avsluta och åka
hem?
Det började närma sig midnatt
när jag drog hem.
Men det var inte
utan att man
kände att man
lämnade sina kollegor. Man måste
tänka på att man
ska själv ta sig hem en timme i bilen och sin egen
säkerhet. Jag får inte vara för trött när jag åker hem.
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gjort sitt yttersta.
Och en stor eloge till
arbetsledningen som
hela tiden satt vår säkerhet främst, jag har
varit oerhört trygg.
Arbetslagen är
fokuserade, man kan
beskriva det som ett
vältrimmat hockeylag, folk vet precis
vad dem ska göra.
När man är på plats
är det inga frågetecken. Alla vet vad man ska göra.
Det är bara att köra på.

Arbetslagen är fokuserade,
man kan beskriva det som
ett vältrimmat hockeylag, folk
precis vet vad dom ska göra.

Hur håller ni ihop i laget i ett sådant här läge?
Vi har god laganda, vi skrattar emellanåt också. Man
måste tillsammans hålla humöret uppe och fortsätta
vara positiv. När jag och Eric flög av bandfyrhjulingen så skrattade vi där vi låg innan vi tog oss upp
igen. Situationen kändes bisarr. Det är beckmörkt,
man vet inte vart man är exakt. Så flyger man av
maskinen och ligger där i en driva och tänker ”jaha,
det blev en sån här onsdagskväll” säger Jonas och
skrattar. Men det är bara att ta nya tag och fortsätta
kämpa. Alla jagar samma boll och alla ställer upp
efter bästa förmåga.
Sen är det en utmaning för arbetsledningen att
hålla koll på så mycket folk, skicka hem rätt mängd
folk i rätt tid - för att effektivisera, ta reda på solljuset och att få en bra skiftgång. Alla har verkligen
Jonas egna bilder från arbetet i Säter. Kombinationen av kraftigt snöfall, temperatur och luftfuktighet gjorde att grenar blev tunga
och orsakade avbrott på ledningarna. Bilden överst till höger föreställer en säkringshållare som slagits ut. Porslinsröret innehåller
en högspänningssäkring.

Jonas, till sist, hur skulle du beskriva ditt jobb?
Jag tycker att jag har världens bästa yrke. Jag får vara
Sherlock Holmes, lösa problem och samtidigt jobba
med kroppen. Här får jag en stark lagkänsla och
man känner drivet i gruppen. Man gör det tillsammans. Det är en ”jaga-bollen-känsla” emellanåt,
man ska göra mål bara.
Hur trött var du förra helgen när du gick av ditt
skift?
Jag var väldigt trött, men eftersom jag har småbarn
så är jag van att sova lite mindre än vanligtvis, säger
Jonas och skrattar. Alla har olika förutsättningar
men alla har samma driv.
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Tillsammans
för bygdens bästa investering.

