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500 utan ström i stormen
ALAFORS. Kaotiskt 
läge, men ändå betyd-
ligt lindrigare än när 
stormen Gudrun drog 
fram för två år sedan.

De driftsåtgärder 
som Ale Elförening vid-
tagit de senaste åren 
mildrade effekterna i 
samband med helgens 
oväder.

Som mest var 500 av 
Ale Elförenings kunder 
utan ström på söndags-
eftermiddagen, men 
samtliga alebor var 
avhjälpta vid 17-tiden 
på måndagen.

Stormen Per som drog in 
över Västsverige på söndags-
morgonen var det det värsta 
ovädret sedan Gudrun för två 
år sedan. I byarna uppmättes 
vindstyrkor på 39 meter per 
sekund.

– Vi var förvarnade och 
på söndagsmorgonen börja-
de vi att bemanna kontoret. 
Vi var 16 personer, inklusive 
personal från Farmartjänst, 
som tjänstgjorde under sön-
dagen. Vi beslutade också att 
ha vår växel bemannad under 
hela natten mellan söndag och 
måndag, berättar Jan Mohr, 
planeringschef på Ale Elför-
ening.

Strax efter klockan nio på 
söndagsmorgonen noterade 
Ale Elförening sitt första av-
brott. Cirka 200 kunder i Nö-
dinge, runt Hallbacken, blev 

utan ström.
– Under kortare perioder 

mitt på dagen var även Nö-
dinge centrum spänningslöst, 
säger Mohr.

Vid lunchtid hade Ale El-
förening cirka 500 kunder 
som var strömlösa. De om-
råden som var drabbade var 
Nödinge, Sannum, Kollan-
da, Drängedalen och Skogs-
torp.

Felsökning
– Felsökningsarbetet starta-
des omedelbart, men det var 
alldeles för farligt att skicka 
ut folk på fältet. När vinden 
mojnade på söndagseftermid-
dagen kunde röjningsarbetet 
dra igång, säger Mohr.

Vid 23-tiden var alla ma-
tarledningar och transfor-
matorstationer i drift, kvar-
stod gjorde dock vissa låg-
spänningsfel. Det föranledde 
Ale Elförening att ta hjälp av 
lokalradion på måndagsmor-
gonen, som uppmanade fort-
farande strömlösa kunder att 
ringa till elföreningens växel.

– Vi fick ett cirka 20-tal 
samtal, vilket överrensstäm-
de med vår uppskattning om 
hur många som fortfaran-
de var strömlösa. Vid fem-
tiden på måndagseftermidda-
gen hade alla avbrott åtgär-
dats och samtliga alebor fått 
strömmen tillbaka, förklarar 
Mohr.

Finns det kunder som 
kommer att få ersättning?

– Det finns ett regelverk 

som trädde i kraft 2006, som 
säger att de kunder som blivit 
drabbade av strömavbrott i 
tolv timmar eller längre har 
rätt till ersättning. Tidpunk-
ten börjar räknas med hänsyn 
till väderlek, som vi inte kan 
påverka. I praktiken inne-
bär det händelser utanför 
vårt kontrollansvar, säger Jan 
Mohr och tillägger:

– Vad beträffar helgens av-
brott i samband med stormen 
har vi cirka 90 kunder som har 
rätt till ersättning. De som är 
berättigade kommer att få sin 
ersättning med automatik, 
vilket ska regleras inom sex 
månader. Det lägsta beloppet 
är 900 kronor och det är där-
omkring som vi kommer att 
hamna.

 Om ni på Ale Elförening 
gör en jämförelse mellan de 
två stormarna, Gudrun och 
Per, vad blir ert samman-
tagna intryck? 

– Den här stormen var be-
tydligt lindrigare. Vi kan också 
konstatera att Ale Elförening, 
som ett relativt litet nätbolag, 
har satsat på rätt åtgärder de 
senaste åren. Vi har investerat 
oerhört mycket med att rusta 
upp vårt nät. En stor skillnad 
jämfört med stormen Gudrun 
var att den här gången höll 
Vattenfalls 20-kilovoltsnät. I 
det tidigare utsatta området 
mellan Bohus och Surte har 
luftledning ersatts med jord-
kabel och nu kunde vi skörda 
frukterna av Vattenfalls för-
stärkningsarbete, säger Lars 

Kjellberg, vd på Ale Elför-
ening.

Miljoninvestering
– Miljoninvesteringar har 
även gjorts i Skepplanda, som 
vi delvis kunde dra nytta av i 
samband med helgens oväder. 
Det har skapats nya utled-
ningar, vilket innebär att när 
avbrott uppstår drabbar det 
inte lika många kunder. Jag 
vill därför passa på att tacka 
alla de markägare som har 
ställt sin mark till förfogande 
där vi har kunnat markförläg-
ga kabel som ersättning till de 

tidigare luftledningarna, fort-
sätter Kjellberg.

En kuriosa i sammanhang-
et är att när stormen Per for 
fram som allra värst befann 
sig Lars Kjellberg på semes-
ter i Dubai. En semester som 
han beslutade att avbryta för 
att landa på svensk mark igen 
natten till tisdag.

– Jag uppdaterade mig om 
läget redan tidigt på söndags-
morgonen och kunde sköta 
den externa kontakten med 
samverkansledningen, som 
består av elnätföretag i Väst-
sverige, via återkommande te-

lefonmöten och Internet. På 
så sätt kunde jag även avlasta 
personalen på kontoret i Ala-
fors de uppgifter som behöv-
de rapporteras för extern sam-
manställning och de kunde 
ägna kraften åt vårt eget åter-
uppbyggnadsarbete, avslutar 
Lars Kjellberg.

– Men Gudrun var värre för aleborna

Störningarna på elnätet var betydligt lindrigare i samband med förra helgens oväder än när 
stormen Gudrun drog fram för två år sedan. På bilden ses Ale Elförenings planeringschef Jan 
Mohr och Anders Edfeldt, driftansvarig. 

STORMAR FRAM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

ALE. Stormen Per var 
visserligen lindrigare 
än Gudrun för två år 
sedan, men orsakade 
ändå stora problem.

Vägar, lokaler och inte 
minst båthamnar längs 
Göta älv översvämma-
des.

Europaväg 45 fick 
stängas av vid flera till-
fällen.

Alekuriren tog en sväng längs 
Göta älv i Ale kommun under 
Pers värsta timmar. Båtham-
nen i Älvängen syntes nästan 
inte till. Utan förkunskap hade 
bryggan varit svår att upptäcka. 
Likaså i Nol och Nödinge var 

kajen helt översvämmad. I 
Surte och så även i Nol var 
det vatten så långt upp att det 
trängde in i båthusen. Några 
större skador fanns det däre-
mot inga rapporter om.

Europaväg 45 stängdes av 
såväl på fredagen som sönda-
gen. Trafiken leddes istället in 
på lokalbanan. Vägens sättning 
norr om trafikplatsen i Nö-
dinge medför stora risker för 
översvämning så fort vinden 
tilltar i styrka. Att det behövs 
en rejäl höjning av vägbanan 
i framtiden torde var klart 
för samtliga efter den gångna 
helgen. 

Lyckligtvis lyste regnet med 
sin frånvaro.

ALAFORS. I samband 
med reparationsarbe-
tet efter stormen Per 
i söndags kväll inträf-
fade en elolycka öster 
om Nödinge samhälle.

Det var Ale Elför-
enings montör Urban 
Andersson som drab-
bades av strömgenom-
gång.

– Han fick bränn-
skador, men mår efter 
omständigheterna ändå 
bra, säger Ale Elfören-
ings vd, Lars Kjellberg.

Elsäkerhetsverket och Ar-
betsmiljöverket ska till-
sammans med elförening-
ens personal utreda vad som 
gick snett när Ale Elförenings 
montör, Urban Andersson, 
39 år, drabbades av ström-
genomgång. Olyckan inträf-
fade klockan kvart över fem 
på söndagseftermiddagen då 
röjningsarbetet efter stor-
men hade kommit igång.

– Han höll på att skarva en 

fasledare när någonting gick 
snett, säger Jan Mohr, plane-
ringschef på Ale Elförening.

Ambulans och räddnings-
tjänst var snabbt på plats och 
den skadade avfördes med he-
likopter till Sahlgrenska sjuk-
huset för vidare transport till 
Universitetssjukhuset i Lin-
köping och dess enhet för 
brännskadade.

– Larmkedjan till SOS 
fungerade mycket bra. Rädd-

ningstjänst och ambulans var 
tidigt på olycksplatsen och 
svarade för ett oerhört bra 
arbete, säger Lars Kjellberg 
och fortsätter:

– Vi drog också nytta av 
Ale kommuns Posom-grupp, 
som kom till Ale Elförenings 
kontor i Alafors på söndags-
kvällen tillsammans med per-
sonal från räddningstjänsten 
och ambulansen. Våra med-
arbetare som var i tjänst kall-

lades in för att delta i sam-
talen och en likadan infor-
mation med all övrig perso-
nal genomfördes på måndag 
morgon, med samma företrä-
dare på plats.

Den 39-årige elmontö-
ren har erhållit brännskador 
på båda händerna. I onsdags 
återfördes han till Sahlgren-
ska sjukhuset för erforderlig 
behandling.

– Det finns bara teorier om 

varför nätet blev spännings-
satt, men utredningen får 
fastställa orsaken till olyck-
an, säger Lars Kjellberg.

FOTNOT. Posom står för psykosocialt 
omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I klartext betyder det 
att om en större olycka eller katastrof 
inträffar i kommunen eller om kom-
muninvånare finns med i olyckor utan-
för kommunen, då finns ett nätverk av 
personer som kan träda in och stötta 
de drabbade och deras anhöriga.

JONAS ANDERSSON

Elmontör brännskadade händerna

Bättre reklam kan man nog få än en översvämning... Stövlar 
krävdes för den som var intresserad.

Kajen vid Nols båthamn syntes inte till när stormen Per här-
jade som allra värst...
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