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Elavbrottet var beräknatElavbrottet var beräknat
till elva timmartill elva timmar

För en tid sedan hade vi, där jag bor, ett 
långt strömavbrott igen. Vattenfall har 
uppenbarligen en svag punkt i sitt system 

som drabbar mej och många andra i mitt närom-
råde. Vi prövas ideligen hur vår beredskap är.  
Jag har ficklampor utplacerade i alla rum, vatten-
dunkar och ett visst förråd av ätbara saker, men 
jag är inte rustad med allt det man sägs ska ha 
hemma. Har den gamla fasta telefonen kvar, men 
inget annat alternativ att få kontakt med omvärl-
den om mobilen slutar fungera. Detta fick mig att 
kolla upp läget angående Sveriges telefoni.
Följande baserar sig på text från nätet och 
handlar om det fasta telefonnätets situation:
● På vissa håll där det fasta telefonnätet avvecklats har 

man ännu inget bra alternativ i form av till exempel 
fiber. Det finns alltså fortfarande många hushåll som 
befinner sig i ett slags limbo mellan två olika tekniker 
och som blir lidande på grund av det.

● Kopparnätets existensberättigande 
har varit att det också kan användas 
för DSL och ADSL som är tekniker 
för dataöverföring på andra frekven-
ser än de som används för tal, men 
kopparnätet måste underhållas och det vill man inte 
göra, det anses för dyrt.

● Med fast telefon går det att ringa även när det är 
strömavbrott. Utan fast telefoni krävs backup i form av 
laddade extra batterier för man ska kunna göra det.

● Genom att successivt öka priset rejält för fast telefon 
har Tele2 och Telia lyckats få folk att säga upp sina 
fasta abonnemang mer och mer. På så sätt behöver 
nu telebolagen inte heller underhålla kopparnätet. Kop-
parnäten förutspås helt försvinna inom en snar framtid. 
Kostnaden för en fast telefon med nummerpresentatör 
närmar sig 500 kronor per månad.

Fick precis en fråga från Vattenfall hur lätt det 
hade varit för mig att få information om det 

långa strömavbrottet jag drabbades av den 21 
november. Hade jag inte haft min fasta telefon 
hade jag inte kunnat få någon information alls. 
Jag har nämligen inte någon batteribank till min 
mobil än. Fallerar mobilnätet eller vid ett långt 
elavbrott är det katastrof i en nödsituation. Det 
tror jag varken myndigheter eller befolkning in-
sett. 
 Årets julklapp sägs vara ett hemstickat plagg. 
Med tanke på våra omständigheter vore det 
bättre om man ger bort en «power bank» eller en 
vevradio.
 Jag vet att sett över hela klotet så är det näs-
tan bara mobiltelefoner som gäller. I en avlägsen 
by till exempel i Afrika finns det gott om mobiler. 
Det är bara i den så kallade I-världen, där det 
fasta telefonisystemet fick sin största utbredning, 
som det fortfarande kan finnas kvar här och där. I 
Sverige dock, har man gått i spetsen när det gäl-
ler nedrustning av det gamla systemet  «Money 
talks» mer här än i andra länder. Och fiberutbygg-
naden på landsorten är fortfarande ett sorgligt 
kapitel.

Inger Klintberg Danielsson 22-12-14


