
      Hva gjør du ved 

    langvarige
strømbrudd?

I over 70 år har vi sikret strømforsyningen til  
Vesterålens befolkning. Nettet og leveringssikker-
heten blir stadig bedre, og kundene våre opplever 
sjeldent lange strømutfall. Men mange klima- 
forskere mener at vi kan bli mer utsatt for ekstrem-
vær enn tidligere. I kombinasjon med at hoved-
strømforsyninga til Vesterålen ennå er sårbar, må 
vi være forberedt på mulig strømbrudd over flere 
dager. I denne folderen finner du noen gode råd og 
tips slik at du er litt mer forberedt om dette skjer.
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Tenk på dine 
naboer og særlig 
eldre som bor 
alene. Sjekk om 
de har det varmt 
og ellers har det 
de trenger.

HUSK ELLERS
Her er noen andre gode tips som du bør ta med deg ved 
langvarige strømbrudd over flere dager.

 ✔ Hold kjøleskap og fryser lukket så mye som mulig og 
ikke la dørene/lokkene stå åpne lenge av gangen.

 ✔ Lukk alle vinduer og lufteventiler, så du holder lengst 
mulig på varmen.  «Steng» av deler av huset du ikke 
trenger å oppholde deg i.

 ✔ Har du vannrør i kalde deler av huset, bør disse 
tømmes for å unngå frysing.
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Ta vare på
hverandre
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àà Ekstra ved

àà Litt hermetikk

àà Noen tørrvarer

àà Fyrstikker

àà Stearinlys

àà Ekstra batterier til lommelykter  
og hodelykter

àà Ekstra olje til oljelamper

àà Ekstra gass/drivstoff til 
oppvarming og matlaging.
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I Vesterålskraft har vi kontinuerlig fokus på å forbedre strømnettet og 
ha gode beredskapsplaner. Vi jobber sammen med kommunene og 
vil i enda større grad ha fokus på samhandling. Vi håper brosjyren du 
holder i hånden bidrar til at du kan føle deg tryggere, samtidig som du 
blir bedre forberedt dersom strømmen blir borte.

Hvilket ansvar har vi? 
Vesterålskraft
Ha gode beredskapsplaner som 
sikrer effektive reparasjoner.
Ha tilgang til nødvendige ressurser 
som materiell, personell og utstyr.
Starte effektiv feilretting, så snart vi 
kan og uten ugrunnet opphold. 
Kommunen
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 samfunns-
funksjoner. 
Les mer på www.dsb.no  
Du som kunde
Du er selv ansvarlig for dine egne 
behov ved langvarig strømbrudd. 
Er man helt avhengig av strøm, må 
man sørge for å ha reserve strøm-
forsyning. Eksempel på dette kan 
være aggregat til medisinsk utstyr 
og gårdsdrift.
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Gode råd til deg  
som kunde

VARME LYS

MAT OG DRIKKE

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  
anbefaler vi at du  
anskaffer f.eks en 
gassovn der du har 
en ekstra gassflaske 
tilgjengelig. Denne  
gassen kan også  
benyttes til matlaging. 

 ✔ Har du vedovn, sørg for å ha tilstrekkelig  
ved på lager.

 ✔For å kunne lage varm mat og varme opp  
vann, anbefaler vi at du har en gass/bensin 
eller parafin-primus tilgjengelig.  

 ✔Har du en gassgrill kan denne også benyttes til  
matlaging.

 ✔Ha hodelykter med ekstra  
batteri til alle i familien.  
De nye type LED hode-
lyktene bruker lite strøm  
og varer lenge. 

 ✔Anskaff en oljelampe. 
Denne lyser bedre og er 
sikrere enn stearinlys. 
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