Halv fem på morgonen den 7 juni 2018. Längs väg 107, väster om Åstorp, reses sakta den 18 ton tunga ledningsstolpe som kvällen
innan körts ner av en lastbil. Arbetet underlättades av ett bra samarbete mellan Öresundskraft, Eon och One Nordic.
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"Gott samarbete med Eon underlättade
arbetet"
Det goda samarbetet med Eon under förra veckans stora elavbrott bidrog till
att avbrottet inte blev längre. Det säger Öresundskrafts distributionschef
Håkan Rannestig som vill tacka branschkollegan för gott samarbete.
När en lastbil klockan 20:37 den 6 juni kolliderade med en 130 kV
ledningsstolpe längs väg 107 utanför skånska Åstorp så försvann elen för 17
500 kunder hos Öresundskraft och Höganäs Energi.

Händelsen startade ett intensivt reparationsarbete där ett stort arbetslag från
bland annat One Nordic jobbade hela natten med att resa och staga upp den
18 ton tunga och 20 meter höga ledningsstolpen. Reparationsarbetet,
sanering av diesel från lastbilen och noggranna efterkontroller gjorde att det
dröjde ända till 15:00 dagen därpå innan kunderna hos Öresundskraft hade el
igen. Hos Höganäs Energi fick de sista kunderna elen åter vid 17:30-tiden.
– Vi fick mycket värdefull hjälp från Eon. De hjälpte oss i kontakterna med
One Nordic vilket sparade tid i den pressade situation som avbrottet innebar
för oss. Kommunikationen med Eons driftcentral i Malmö och samordningen
vid återinkoppling av elen fungerade mycket bra, vilket underlättade
driftsättningen. Eon är också behjälpliga i de efteranalyser vi nu gör. Det
säger Öresundskrafts distributionschef Håkan Rannestig.
–Utan denna hjälp hade avbrottet kunna bli ännu längre. Det goda
samarbetet i en kritisk situation underlättade vårt arbete. Från Öresundskraft
vill jag därför rikta ett stort tack för hjälpen till Eon.
Mer information:>
Håkan Rannestig, chef AO Distribution, Öresundskraft, tel. 070-000 35 18
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 125 000 kunder i
nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet
och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och
servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel
och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på
planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en
bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är
vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se
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