Hva gjør du ved langvarige strømbrudd?

Hvilket ansvar har vi?

Kystnett har i over 70 år sørget for strømforsyning til Nord‐Saltens
befolkning. Vi har kontinuerlig fokus på å forbedre strømnettet og ha
gode beredskapsplaner. Leveringssikkerheten blir stadig bedre, men
det kan likevel oppstå strømbrudd. Mange klimaforskere mener at vi
kan bli mer utsatt for ekstremvær fremover enn tidligere, og at været
kan bli våtere og villere.

Kystnett
Ha beredskapsplaner som sikrer at vi på en effektiv måte kan
gjenopprette strømforsyning ved utfall. Ha tilgang til nødvendige
ressurser som materiell, personell og utstyr. Starte effektiv feilretting
så snart vi kan og uten ugrunnet opphold.

Gode råd ved langvarige strømbrudd

Kommunen

Ved langvarige strømbrudd på den kaldeste
tiden av året kan en av de mest kritiske faktorene
bli å holde varmen. Ha en alternativ varmekilde til
elektrisk oppvarming. Har du ikke vedovn kan du
anskaffe f.eks en gassovn og ha en ekstra gassflaske
tilgjengelig. Denne gassen kan også benyttes til matlaging.

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom
forebyggende arbeid og beredskap. Under kriser og katastrofer skal
kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å
opprettholde viktige samfunnsfunksjoner. Les mer på www.dsb.no.

For å kunne lage varm mat og varme opp vann kan du ha et
kokeapparat som går på gass/parafin tilgjengelig.
Har du en gassgrill kan denne benyttes.
Ha hodelykter med ekstra batteri til alle i familien.
LED hodelyktene bruker lite strøm og varer lenge.
Oljelamper lyser bedre og er sikrere enn stearinlys.
Husk ellers
Hold kjøleskapet lukket så mye som mulig. Fryseren bør ikke åpnes,
dette vil fremskynde tining. Lukk alle vinduer og lufteventiler, så du
holder lengst mulig på varmen. Har du vannrør i kalde deler av huset,
bør disse tømmes for å unngå frysing.

Du som kunde
Du er selv ansvarlig for dine egne behov ved langvarig strømbrudd.
Dersom man er helt avhengig av strøm, må man sørge for å ha
reservestrømforsyning. Dette kan for eksempel være et aggregat til
medisinsk utstyr eller til gårdsdrift, og aggregat/backup systemer for
bedrifter som er sårbare for strømutfall.

Hvordan varsler vi?
Ved strømutfall varsler vi berørte kunder via sms og våre websider, og
ved større utfall kan det også være aktuelt å informere via radio.

Ta vare på hverandre. Tenk på dine naboer
og særlig eldre som bor alene. Sjekk om de har det
varmt og ellers har det de trenger.

Kystnett AS, Strandveien 2, 8276 ULVSVÅG | Telefon: 75 77 10 00 | Webside: www.kystnett.no

slik at du er selvberget i noen dager
hvis det blir behov:
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Radio med batterier
Lommelykt med batterier
Fyrstikker
Oljelampe/stearinlys
Tørrvarer/hermetikk
Ved

Vi håper tipsene våre bidrar til at du føler deg
tryggere og er bedre forberedt hvis strømmen
blir borte.

