
 

   

VOKKS coronahåndtering 
 
VOKKS har ansvar for mye kritisk infrastruktur i regionen. Vi sørger bl.a. for  
- drift av strømnettet i Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Snertingdal i Gjøvik kommune 
- kraftproduksjon og forsvarlig drift av åtte kraftanlegg inkludert dammer som har overvåkings- og styringsbehov 
- beredskap for reparasjon av elektroinstallasjoner inkludert styringssystemer og strømfordeling i bygg 
- reparasjon av fiber ved behov. Fiber benyttes til  

- overvåking og styring av strømnett og kraftanlegg 
- mobilnettet 
- internett til offentlige bygg, boliger og bedrifter 

Det er dessuten viktig at Fiberland fortsetter, dvs utbygging i regionen, spesielt til de som mangler skikkelig bredbånd 
 
VOKKS har iverksatt en rekke tiltak for å begrense spredning av coronavirus og redusere effekten av at samfunnet 
nå bremser opp. Mye blir krevende fremover, men vi skal opprettholde drift. Hovedmålet er å unngå samtidig 
smitte og verne de som er spesielt sårbare i og utenfor VOKKS. 
 
Eksempler på tiltak: 
- Alle våre bygg er stengt for allmenn ferdsel. Sentralbord, tlf 61 11 27 00, er betjent som vanlig 0800-1530 hverdager 
- Montørene er delt i små lag som holdes atskilt for å unngå smittespredning mellom lagene 
- Alle som kan jobbe hjemmefra har hjemmekontor 
- All møteaktivitet gjennomføres over telefon eller vha IT-løsninger 
- Driftssentral og avlastingssentral fungerer godt og overvåkes. Overvåking og styring kan også i stor grad utføres på 
bærbare PC'er 
- Vi er forberedt på å håndtere kraftig redusert bemanning pga karantener fremover 
- Vi har lokale lager av materiell og følger opp leveransesituasjonen 
- Energiverkene i Innlandet utveksler materiell og mannskap ved behov 
- Vi forsøker i størst mulig grad å fortsette normalt arbeid der dette ikke utgjør særlig fare for smittespredning. Dette 
inkluderer fortsatt utbygging av fibernett som betyr ekstra mye i en situasjon der fysisk kontakt mellom mennesker må 
reduseres og behovet for informasjon er ekstra stort 
- Kundekontakt reduseres og forutsetter kundebekreftelse på det en vet om smittesituasjonen på stedet 
- Ansatte følger myndighetenes retningslinjer i tillegg til spesifikke tiltak i VOKKS 
 
VOKKS sikrer at nett, kraft, fiber og installasjonsvakt fungerer best mulig i vår region 
 
Ved spørsmål, vennligst ring VOKKS på 61 11 27 00 eller send epost til firmapost@vokks.no 
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