Hektiske timer
Flemming Knutsson er i dag ansat i EWIIs døgnvagt. I 1999 var han KOE-medarbejder
og oplevede sit livs hektiske arbejdsdøgn, da en orkan fejede ind over Danmark fredag den
3. december. (Fotograf: Lasse Hyldager)

Tilbageblik

„Flemming,
der er faldet en linje!“
Med udsigt til en hyggelig adventsweekend sammen med
familien var Flemming Knutsson lige kommet hjem fra
arbejde som montør hos KOE først på eftermiddagen
fredag den 3. december 1999, da vagtchefen ringede:
„Flemming, der er faldet en 10-kilovolts linje! Du må
komme tilbage på arbejde.“ Med den melding indledtes
en weekend, den i dag 48-årige medarbejder i EWIIs
døgnvagt aldrig glemmer. I de næste 72 timer var han kun
afbrudt af få timers søvn konstant på farten for at begrænse
skaderne fra århundredets orkan. 80 procent af selskabets
ledningsnet var morgenen efter orkanen ude af drift.
– Det gik så hurtigt, at der allerede var faldet otte linjer,
da jeg nåede frem til vagten. Orkanen kom med en styrke,
vi aldrig havde forestillet os. Det var ekstremt voldsomt,
husker Flemming Knutsson, der med en uddannelse som
elektriker, elinstallatør og stærkstrømstekniker blev ansat i
KOH i 1993 og siden fulgte med til KOE og TREFOR.
Vagtholdet var ikke uforberedt på storm, husker Flemming.
Om formiddagen havde han og de øvrige på vagtholdet
sørget for, at der var fuld tank på alle vogne og grej parat,
hvis der blev brug for at rykke ud.
– Det gør vi altid ved dårlige vejrudsigter, men vi følte
os ikke særligt alarmerede. DMI talte kun om vinde af
stormstyrke. Det skulle vise sig at være en underdrivelse.
På et tidspunkt, hvor jeg var på vej i bil mod en transfor204
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mer ved Vejen, kom en pakke rockwool flyvende imod
forruden og videre op over taget. En anden kollega nåede
lige at undvige et flyvende busskur. Man måtte hele tiden
holde øje med flyvende genstande og væltede træer, og det
meste af tiden i buldermørke.
„Nu står vi sammen”
Orkanen nåede sit klimaks ved ti-tiden om aftenen, men
for Flemming Knutsson og hans kolleger fortsatte det
kaotiske arbejde hele natten.
– Jeg kørte rundt i hele forsyningsområdet til kl. ti næste
formiddag for at koble luftlinjer fra. Dengang var næsten
hele KOE’s højspændingsnet luftledninger, så for at sikre
strømmen på de forbundne kabelnet måtte vi koble mange af luftlinjerne fra. Også selv om de holdt til orkanen.
Det hele blev styret fra vagten, som fulgte med i, hvor
linjerne faldt, og hvor der derefter skulle sættes ind.
På et tidspunkt måtte vi reservere vore egne folk til at
kun at tage sig af de højspændte linjer, mens vi fik lokale
elinstallatører til at sikre lavspændingsnettene i de små
bysamfund. Jeg havde en liste liggende derhjemme på alle
tilgængelige montører og fik min kone til at ringe rundt
og indkalde dem.
TREFORs folk i Fredericia kom os også til hjælp. De havde ikke så mange luftlinjer og kunne godt afse mandskab
til at hjælpe os. Midt i alt det skræmmende og uhyggelige,
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En dyr orkan
1999-orkanen blev ikke kun dyr for
elforsyningen. Kolding Storcenter blev
også hårdt ramt og måtte repareres for
millioner. På landsplan løb de samlede
omkostninger op i 13 milliarder kroner.
(Fotograf: Orla Lund Jakobsen. Foto:
Kolding Stadsarkiv)

Segnede master
En segnet el- og lysmast i et villakvarter i Kolding.
(Fotograf: Orla Lund Jakobsen)

var der en ånd af „nu står vi sammen“. Sådan tror jeg,
mange oplevede de værste timer. Ikke kun os elfolk.
Vi koncentrerede os især om at komme landbrugene til
hjælp. Det er fatalt, når en landmand ikke kan vande sine
dyr eller malke, fortæller Flemming Knutsson, der selv er
vokset op på et mindre landbrug i Gelballe, og undervejs i
de hektiske døgn også lige lagde vejen forbi forældrene for
at sikre sig, at de hundrede slagtesvin kunne få vand.
Ingen arbejdsulykker
I dagene efter orkanen, hvor skaderne skulle udbedres,
fik KOE fortsat hjælp fra TREFOR samt fra blandt andet
Himmerlands Elforsyning, der kom med nogle store kranvogne. Også elfolk fra Sjælland deltog i arbejdet. I alt 80
mand var i gang, og tirsdag den 7. december om aftenen
kunne selskabet melde fuld strømforsyning. Uden at en
eneste montør var kommet til skade.

Danske elfolk har ry for høj sikkerhed. Da Sverige efter
orkanen Gudrun i 2005 måtte rekvirere hjælp fra en række
europæiske lande, fik danskerne ros for sikkerheden. Der
skete desværre et par dødsulykker for andre montører,
fordi der løb strøm baglæns i nettet. Det kan ske, hvis
nogen slutter en nødstrømsgenerator til i nærheden af,
hvor man arbejder. Det er derfor, det er så vigtigt at
kortslutte omkring arbejdsstedet, lyder det fra Flemming
Knutsson, som ikke frygter at komme til at opleve noget
tilsvarende som 1999-orkanen igen.
– Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der kommer flere
og værre orkaner, men siden dengang har vi fået kabellagt
stort set hele vores ledningsnet. De sidste blev vi færdige
med i 2010. Jeg tror mere, vi skal være forberedte på oversvømmelsesskader fremover. Men så klarer vi også dem.
Det ligger på rygraden af elfolk.

– Af hensyn til sikkerheden gjorde vi det, at montører
udefra altid havde en af vore egne folk med, og desuden
var døgnvagten virkelig på dupperne for at „styre slaget“. Vi rørte aldrig ved noget uden først at koble fra ved
nærmeste transformer og måle for strøm, ligesom vi lavede
kortslutninger på begge sider af det sted på en linje, hvor
vi skulle arbejde. Som dobbeltgardering.
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