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NYHETER TIL VÅRE KUNDER

Eit sårbart samfunn,
avhengig av straum
Utan ei stabil straumforsyning stoppar det meste opp. Hallingdal
Kraftnett tek i bruk stadig nye hjelpemiddel for å sikre forsyninga.
«BORTFALL AV ELEKTRISK kraft vil påvirke

hvert enkelt individ og nesten alle samfunnsfunksjoner på en negativ måte. For den enkelte
innbygger vil tap av strømforsyning raskt
oppleves meget ubehagelig»
Dette er formuleringar henta frå rapporten
til «Sårbarhetsutvalget», som vart sett ned av
Justisdepartementet i 1999.
– Me som nettselskap kjenner oss godt att i
dette. Så lenge me klarar å halde oppe normal
forsyning, legg kanskje ikkje du som kunde så
godt merke til oss, seier nettsjef Øystein Velure
i Hallingdal Kraftnett.
Når straumen forsvinn merkar dei aller
fleste det veldig godt. For nokre tiår sidan
kunne folk vere utan straum i ein dag eller to,
og dei fleste klarte seg rimeleg bra.
– For kvart år som har gått, har dette
endra seg. I dag stoppar veldig mykje opp
utan ei stabil straumforsyning, både ute i
storsamfunnet og i private heimar. Mange
har fått seg ei overrasking over kor avhengig
me er av straum, også til funksjonar og
gjeremål ein kanskje ikkje hadde tenkt på,
seier han.

Leder
VERDEN ER IKKE den samme som for mindre

enn ett år siden. Vi har alle måtte tilpasse
oss den nye situasjonen med en pandemi.
Digitale verktøy har gjort oss i stand til å håndtere situasjonen, men de digitale systemene
våre er under konstant trussel. Dette er en ny
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Vil innfri forventningar. Hallingdal Kraftnett
brukar mykje tid og ressursar på å sørga for
at du har stabil straumforsyning.
– Dette lykkast me stort sett med, men
opplever at forventningane til oss som nettselskap stadig vert høgare. Dette er forventningar me ønskjer å innfri, seier Velure.
Helst ville Hallingdal Kraftnett at oppetida
skulle vore 100 prosent, men så lenge det er
snakk om tekniske komponentar vil det alltid
kunne oppstå feil og skader.
– Me ser også at kundane våre stiller større
krav til oss når det gjeld informasjon, kanskje
spesielt når det oppstår straumbrot. Du som
kunde ønskjer å forstå kva som har skjedd og
få vite når straumen kjem tilbake. Her er den
nye appen vår Min Strøm eit godt hjelpemiddel,
seier Velure.
Appen kan du laste ned på hallingdalkraftnett.no. Du vil kunne finne informasjon
og halde deg oppdatert på eige straumforbruk.
Ny teknologi. Den tradisjonelle kraftforsyninga
er prega av trauste, velprøvde løysingar og
system.

verden som vi bare må tilpasse oss.
Hallingdal Kraftnett har i lang tid jobbet
etter en plan som skal sikre at du som kunde
ikke skal merke endringene i samfunnet
og verden. Kjedelig, men sannheten er at
kjedelig er bra. Jeg som kunde har mindre
toleranse for at strømmen eller bredbåndet
blir borte på grunn av virus eller uvær. Jeg

– For det meste fungera dette bra, men for
at me stadig skal kunne løfte oss, så må me ta i
bruk ny teknologi. Dette kan vere å avdekke feil
før dei skjer eller redusere nedetida ved bruk av
fjernkontroll, seier han.
For å kunne yte best mogeleg service tek
Hallingdal Kraftnett stadig i bruk nye hjelpemiddel.
– Mykje av dette er basert på avanserte
IT-system som for eksempel fjernstyring, fjernanalyse og informasjon frå moderne straummålarar.

KAN DU BIDRA I
FEILRETTINGA?

Me som nettselskap er veldig
interessert i tilbakemelding dersom du
har sett noko som kan ha forårsaka eit
straumbrot. Då er me veldig takksam
dersom du tek kontakt, enten på
telefon eller via Min strøm-appen.
Du må aldri forsøke å rette feil på
eiga hand, som for eksempel ved å
fjerne ei buske som ligg på lina

som kunde ønsker også å holdes informert
til enhver tid.
Derfor har vi lansert en app som gir deg
informasjon om ditt forbruk. Du kan følge
med på meldinger fra oss og kan sjekke om
det er strøm på hytta eller boligen. Neste
år har myndighetene bestemt at det skal
innføres effekttariff. Basert på dette må vi

Med appen Min Strøm får du full oversikt over ditt strømforbruk
og kjente strømbrudd i området. Du kan laste ned appen fra
https://hallingdal-kraftnett.no/

utforme en ny nettleie som er så forståelig
og rettferdig som mulig. Derfor er det smart
å bli mer bevisst på strømforbruket. Fra
neste år kan du til og med spare på det.
Appen kan du laste ned på våre hjemmesider.
2020 er et merkeår i vårt selskaps historie.
Som en følge av lovendring har vi etablert en

konsernstruktur i selskapet. Dette har vært et
omfattende arbeid for oss, men vi håper at det
skal oppleves som bedre for deg som kunde
når blant annet all vår bredbåndsvirksomhet
ligger i Bruse AS.
Vi er blant de mest effektive nettselskapene
i Norge. Det er jeg stolt av på vegne av våre
ansatte som hver dag er på vakt og står klare

til å rykke ut om det skulle skje feil i strømeller fibernettet.
Med ønske om en god
høst og vinter.
Audun Grynning,
Administrerende
direktør
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Bruse og Hallingdal Kraftnett
bygger fibernett i hele Hallingdal.
Her blåses det fiberkabel frem til
et fjøs i Gol.

Strømnett

Konsulenttjenester til nettselskap
Kart- og oppmålingstjenester

Fibervirksomhet
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Hallingdal
Kraftnett
Holding AS

Samler all
fiberaktivitet
i Bruse

DE SISTE ÅRENE har det vært rekordstor akti-

vitet på fiberutbygging i Hallingdal, forteller
daglig leder Svein Solhjell og fibernettsjef Eirik
Strandbråten i Bruse.
Det er Hallingdal Fibernett som eier fiber10

nettet, mens Bruse håndterer fiberutbygging
og kundebehandling av bredbåndstjenester.
Bruse består av 14 ansatte, ifølge Solhjell.
– Sammen med mange innleide montører
jobber de hver dag med å sørge for at den digi-
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Hallingdal
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Halling
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NY SELSKAPSSTRUKTUR I
HALLINGDAL KRAFTNETT
Hallingdal Kraftnett har etablert konsern på grunn av
nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille for
nettselskaper.
NETTVIRKSOMHET ER ET monopol, og fra

Fibermontør Kristian Fosshagen og fibernettsjef Eirik Lie Strandbråten
i en av de mange sentralene (nodene) som Bruse har i Hallingdal. Herifra
går det signal i en egen fiberkabel til hver enkelt kunde.

Det er nå nesten 10 000 hus, bedrifter og hytter i Hallingdal
som kan få fibertilkobling fra Bruse. Antallet kunder er mer enn
tredoblet på tre år.

100%

tale ryggraden i Hallingdal fungerer og at flest
mulig får mulighet til å koble seg på nettet,
sier han.
Fortsetter å bygge. Bruse skal i løpet av
vinteren flytte inn i nye lokaler i Gol sentrum
og samle alle ansatte under samme tak.
– Samtidig legges det til rette for samarbeid
med andre IT-selskaper gjennom et prosjekt
sammen med bl.a. IKT-Hallingdal, Regionrådet

Fibernettsjef Eirik Strandbråten (t.v.)
og daglig leder Svein Solhjell i Bruse er
fornøyde med den gode utviklingen de
siste årene.

og Hallingdata. Prosjektet IT-HUB Hallingdal
lanseres også i løpet av vinteren.
Korona-tiden har ført til at mange har sett
behovet for en moderne og stabil fibertilkobling. Det er derfor stor pågang hos Bruse.
I årene som kommer er det også planlagt
å fortsette fiberutbyggingen, forteller Strandbråten.
– Det er likevel en kjensgjerning at det
normalt kan ta ett til to år fra et utbyggings-

nyttår kan ikke et nettselskap drive annen
virksomhet. Hallingdal Kraftnett har derfor
overført fibervirksomheten til henholdsvis
Hallingdal Fibernett AS1 og Bruse AS, slik
at det kun er strømnettvirksomheten som
er igjen i Hallingdal Kraftnett AS. I tillegg er
Hallingdalskommunenes eierskap flyttet
«opp» til et morselskap, Hallingdal Kraftnett Holding AS1. På denne måten vil fortsatt Hallingdalskommunene eie selskapene i konsernet.

prosjekt blir planlagt og igangsatt, til alle er
koblet på, sier Strandbråten.
Dugnadsfiber. Dersom du bor i et område
som ikke har tilbud om fibertilkobling, kan du
ta kontakt med Bruse.
– På grunn av svært stor pågang, er det
hard kamp om plassen på prioriteringslisten
for mulige utbyggingsprosjekter. For å komme
langt opp på listen, er det lurt å ta kontakt med

Omorganiseringen skal gjøre det
enkelt for kunden å vite hvor man skal
henvende seg. Når det gjelder strømnett
vil det fortsatt være Hallingdal Kraftnett
kunden skal forholde seg til. Innen fiber
er det nå Hallingdal Fibernett AS1 som
eier fibernettet, mens Bruse håndterer
fiberutbygging og kundebehandling av
bredbåndstjenester.
1Selskapsnavnene «Hallingdal Kraftnett
Holding AS» og «Hallingdal Fibernett AS» er
midlertidige, og vil endres innen 01.01.2022.

naboer og sørge for at flest mulig ønsker å
være med på utbygging, sier Strandbråten.
For flere prosjekter er det også en forutsetning for realisering at det er interesse for å
bidra i en dugnad for å legge trekkerør for fiber.
Bruse kaller dette for Dugnadsfiber, ifølge
Solhjell.
– Ta kontakt med Bruse dersom du har
forslag til et Dugnadsprosjekt.
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