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Elfack är Nordens största mötesplats där hela el- och energibranschen visar nya produkter och lösningar.
En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning framtid elkraftförsörjning, miljön och vår industriella
utveckling Samtidigt utvecklas tekniken i rasande fart mot
nya, alltmer komplexa system i nya användningsområden.
En utveckling som både kräver samverkan och gör aktörerna med informationsberoende. En allt viktig fråga är hur vi
skall bemöta den pågående omvandlingen av branschen.
På följande sidor finns att läsa om några av de mest innovativa utställarna med tätpositioner i utvecklingen i en av eloch energibranschens största utmaningar hittills.
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EDU förbereder oss för den digitala revolutionen
Energiföretagen är Sveriges branschorganisation för företag som producerar, distribuerar, lagrar eller handlar med energi.
På mässan kommer man bl.a. att visa på ett nytt nätverk kring digitalisering och utveckling och som man nu startat.
Nätverket EDU (Energiföretagens nätverk för digitaliserad utveckling),
fokuserar på digitaliserings- och utvecklingsfrågor kopplade till energisystemet och dess förändring som drivs av ambitiösa politiska och klimatrelaterade mål och önskemål om utveckling.
Dessa är i sin tur initierade av samhällets
genomgripande digitaliseringstrend, fallande
priser på förnybar energi och önskemål om
elektrifiering och kundengagemang.
Utveckling kräver samverkan
Orsaken till att Energiföretagen startat detta
nätverk är att framgång i den utveckling vi står
inför kräver långtgående samverkan mellan energisystemets intressenter och,
aktörer, berättar Anders
Fredriksson, ansvarig för
digitalisering och smarta system.
Till skillnad från branschföreningen kommer nätverket
därför att vara öppet även för andra än föreningens ordinarie medlemmar. Nätverket välkomnar såväl kunder
Anders Fredriksson som teknikutvecklare och forskningsaktörer.
Nätverket ska bidra till kunskapsspridning och kunskapshöjande aktiviteter kring hur den snabba digitaliseringen och elektrifieringen påverkar förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen av
vårt energisystem som t.ex. strategier för organisering
Mer informationsberoende
Bland det första man konstaterar är att mer flexibla, förnybara och distribuerande system är mer informationsberoende.
-Därför måste vi redan nu börja samverka och hjälpas åt kring hur detta

ska kunna uppnås på ett så effektivt och bra sätt som möjligt, fortsätter
Anders.
Nätverket ska också utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog
kring energisystemets funktion baserat på förväntningar, behov och intresse hos de aktörer som arbetar med och/eller är beroende av energisystemet och dess fortsatta utveckling.
Blickar framåt
Nätverket ska fokusera på det som är möjligt
och genomförbart redan idag och vad som
bör och kan ske inom en period av
fem till tio år. Detta för att kunna vara
konkreta och faktiskt kan bidra till
praktisk utveckling. Självklart ska forumet
dock ha högt i tak. Dialog kring såväl AI
som blockchain och andra ännu
så länge i första hand teoretiska verktyg är
förstås välkommen men inte huvudfokus idag.
Nätverkets aktiviteter och event planeras av en
strategigrupp med företrädare för Öresundskraft,
Vattenfall, Fortum, Ellevio, Tekniska verken, Borlänge Energi, Västerbergslagen Energi, Skellefteå kraft, Energiforsk
och Energiföretagen. Nätverket är dock ämnat att vara transektoriellt,
där tanken alltså är att välkomna såväl energiföretag som teknikutvecklare, forskningsinstitut och kundrepresentanter.
Den digitala revolutionen är redan i full gång men är ännu bara i sin
början. Men vart den hamnar och vilka konsekvenser den får ligger
egentligen utanför vår begreppsvärld. Så hur ska samhället hantera denna ofrånkomliga utveckling? Energiföretagens initiativ möjliggör att vi
fortgående kan följa med och lättare förutspå utvecklingen.

Monter Switch H-hall
www.energiforetagen.se

ELFACK 2019

ELEKTRIKER — ett oupptäckt arbete för kvinnor!!!
Elfack firar femtio år och Elektrikerförbundet fortsätter alltmer att lysa
upp denna mässa. Mikael Romero, kommunikationschef på förbundet,
berättar här om årets satsningar.
– Vi har varit med på mässan i många år, men just i år satsar vi mer än
någonsin.
SEF anordnar flera seminarier under Elfack. Ett av dessa berör det pågående projektet ”Upplyst” som handlar om att få in fler kvinnor i branschen.
Mest mansdominerade
Ett av de mest mansdominerade yrken samtidigt med
stor brist på arbetskraft. Det går inte ihop menar Mikael Romero.
– Det här är en fråga om överlevnad för branschen. Så
kan vi inte ha det. Branschen kommer inte att kunna
utvecklas om inte kvinnorna bjuds in mer aktivt. Men
då måste vi samtidigt arbeta bort vår gamla förlegade Mikael Romero
machokultur så att kvinnorna känner sig välkomna., varnar Mikael Romero.
Frilansjournalisten Ann Danielsson Öberg har på uppdrag av SEF tagit
fram en rapport som bl.a. ger en bild av hur kvinnliga anställda upplever
yrket. Av ett antal intervjuade kvinnor så uppger de flesta att känner sig
utsatta på ett eller annat sätt. Det kan röra sig allt ifrån sexistiska skämt
till ”äckliga” toaletter. Ingen har erfaret rena fysiska övergrepp men säger sig ha hört talas om andra som blivit utsatt för detta.
Gida Rodrigues med åtta år i yrket och som Mässnytt varit i kontakt
med ger en annan bild.
-När jag började visste jag att det är mansdominerat och hade väl en del
tankar omen också en del fördomar kring detta.
Gida började på ett mindre företag och fick ett mycket positivt bemötande och upplever sig aldrig kränkt eller illa bemött på något sätt. Tvärt
om, det var mera som …”roligt med en tjej i gänget”.
I socialt hänseende så stortrivs hon och övergrepp har hon -likt de intervjuade i rapporten - bara hört talas om som rykten.

Kreativt och framtidssäkert
Likt de intervjuade kvinnorna i rapporten har Gida hört talas övergrepp.
-Men jag vill poängtera att jag trivs
med mitt jobb, trivs socialt, det är
kreativt och det är ett framtidsäkert
arbete och man blir aldrig fullärd. Det
som gör det så spännande är att branschen utvecklas hela tiden med nya
tekniker, nya system. Som installatör
och man ställs hela tiden inför nya
situationer som kräver sina specifika
lösningar, säger Gida som först ville bli byggarbetare men insåg att det
helt enkelt för fysiskt betungande.
Hon menar att elektriker är ett av de yrkesområden som absolut passar
kvinnor.
-Det finns många kvinnor inom yrkesområden med fysiskt arbete som
passar för kvinnor och där det också jobbar många kvinnor men det är
som om man inte riktigt upptäckt elbranschen ännu.
Nya utmaningar
Ledordet för årets mässa är förändringskraft och Mikael Romero understryker att branschen står inför en hel del utmaningar.
- Vi ser att t.ex. den nya solcellstekniken och digitaliseringen kräver
specialistkompetenser och jag tror att branschen över huvud taget
kommer att gå igenom en specialiseringsprocess framöver. En annan
utmaning är den ökade sårbarheten i samhället, kopplad till både klimatrelaterade fenomen och det säkerhetspolitiska läget. Detta kommer
att ställa nya krav kring snabba och kreativa lösningar av framtidens
elektriker.

Monter E04:02
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Säkra det framtida yrkeslivet i den mest innovativa branschen
Elkraft är framtiden och i sin förädlade form den mest klimatvänliga
energin. Det allt mer påtagliga miljöhotet gör att behovet av nya tekniska
lösningar vad gäller utnyttjande av elkraft växer lavinartad. Bland tankesmedjor och samhällvetare råder total enighet.
Stora och omvälvande projekt kräver fler tekniker samtidigt som medvetenheten kring miljö och hållbara lösningar allt mer blir en del av vardagen.
Yrkesmässigt – ett drömläge
Västerås Yrkeshögskola erbjuder bl.a. en
unik skräddarsydd elkraftsingenjörsutbildning för de som vill arbeta med Sveriges framtida energiförsörjning och verka i
teknikens framkant med ständig optimering och effektivisering av elkraften.
Det innebär att studerande får exakt den
kompetens som marknaden efterfrågar.
Yrkesmässigt är det något av ett drömläge.
Kompetens direkt från arbetslivet
-Vår lärarkompetens är optimerad med
verksamma ingenjörer från arbetslivet var
och en med sin egna specialistkunskaper och med dagsaktuella tekniker,
berättar Alina Rocabado enhetschef Västerås stad.
Det innebär att man som student får erfarenheter och kompetens hämtat
direkt från rådande arbetsliv.
-Närmare än så kan man inte komma arbetsmarknadens behov.
Brett spektrum
Studerande utbildas och tränas i såväl verktyg och metoder som personlig utveckling vilket ger yrkeskompetens och förmåga att kommunicera
sina kunskaper på ett professionellt sätt och omfattar allt från konstruktion av elkraftsutrustning till service, underhåll och projektering. Utveckla ny eller förbättrad elkraftsutrustning gällande allt från vatten- och
vindkraftverk till småskaliga produktionsanläggningar eller anläggningar
och nät i hela distributionskedjan av energin.

För behörighet krävs gymnasieexamen eller motsvarande. Utbildningstiden är två år. Alina Rocabado
framhåller också det breda arbetsfält som blir tillgängligt efter erlagd examen.
- Spektrat är brett och man kan välja bland: ElkraftsDriftingenjör, Projekt- Underhållsingenjör, Elkrafts- Alina Rocabado Chivi
Enhetschef Västerås
eller Drifttekniker.
stad
Nära samarbete med
Västerås stad
Västerås Yrkeskola är också en del av Västerås
stad vilket innebär ett nära samarbete med stadens stödfunktioner t.ex vad gäller boende. Faktorer som bidrar till utbildningens höga kvalitet
är att beviljade statsbidrag går oavkortat till skolan och utbildning.
-Behov av bostäder finns i alla nivåer, här liksom i resten av landet. Förutom kommunen bostadsbolag finns och privata värdar och boendet
brukar lösa sig ändå.
Västerås utgör en viktig del av den svenska industrins tillkomst. Stan är full av industrihistoria
främst företrätt av ASEA och sedermera ABB.
Eller som det gamla Ångkraftverket – en gång en av landets största elproducenter - som stod färdigt 1917 och som också är ett landmärke i
svensk industris utveckling. Avvecklades inte förrän 1992 är numera
byggnadsminnesförklarat och förvandlat till museum bland annat inhyser Kokpunkten - ett actionbad - samt hotellanläggningen Steam Hotel:
ett unikt hotellkoncept där man delvis utnyttjat de gamla ångpannorna
som en del av inredningen. Här finns ju också närheten till Mälaren och
vill man så det inte långt till Stockholm.

Monter E00:42
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Hur möter vi framtidens behov inför omvandlingen av energibranschen?
Aidon är en väletablerad nordisk leverantör av teknik och tjänster för
mätare. Den svenska elmyndigheten har även fastställt när mätsystesmarta elnät och smart energimätning. Sedan 2004 har men erbjudit
men måste överrensstämma med de angivna funktionskraven: före 1
kunder, elnätsbolagen, att öka eldistributionens tillförlitlighet och att
januari 2025. I och med intåget av nästa generations smarta mätare
hantera de stora förändringar som pågår inom energisektorn på ett
gör sig marknaden nu redo för investeringar i nya helhetslösningar.
proaktivt sätt.
Vad bör alltså elnätsbolagen ta i beaktande? Det handlar primärt
Tre miljoner smarta mätare levererade till mer än
om att kunna möta de framtida behov som om100 elnätsbolag i Norge, Sverige och Finland, kan
vandlingen av energibranschen för med sig.
Aidon kalla sig för marknadsledande Norden.
En av de vanligaste funderingarna gäller omvandAidon kommer att ha ett stark team närvarande unlingen av energiproduktion från storskalig produkder samtliga fyra dagar på Elfacksmässan. Ta tilltion till förnybara energikällor, samt decentralisefället i akt att besöka montern för att diskutera vilka
ringen av produktionsnätverk. Andra frågor gäller
behov ni har för er verksamhet och lyfta era funderframfarten av eldrivna fordon och batterisatser,
ingar och idéer kring smart mätning. Och med smart
samt energiproduktion i privata hushåll med hjälp
mätning menas inte bara elmätning – utan en lösav solpaneler. Nya konsumtionsmönster och bening som hanterar mätning av både el, vatten och
hov uppkommer som en följd. Här i ligger utmafjärrvärme samt nätstationsmätning och övervakningen för elnätsbolagen.
ning av ert lågspänningsnät. Vi visar er gärna hur
Aidons teknologi stöder dessa utmaningar bäst.
allt detta funkar i vår monter.
Våra smarta mätare gör det möjligt att följa med
Onsdagen den 8 maj kl. 14.00-14.20 kommer Aihändelser i realtid. Tack vare det här kan elnätsbodons VD Fredrik Rex att hålla en presentation på
lagen bättre hantera potentiellt utmanande situaMissa
inte—nyheter
och
mingel
hos
Aidon
Elfacks Forum för Kraft på temat: Från mätvärden till
tioner samt
verksamhetseffektivisering.
erhålla statiSveriges elmarknad är uppskattningsvis dubbelt så stor som marknastik för att hantera leveranskvaliden i Finland. Ungefär 160 elnätsbolag verkar på den svenska marktet och kontrollera elavbrott.
naden, som domineras av följande tre bolag: Vattenfall, Ellevio och
-Vi förstår oss på elnätsbolagens
E.ON Sverige.
verksamhet och processmiljö,
Sverige var bland de första marknaderna i världen att införa ett naoch kan således hjälpa dem getionellt program för smarta mätare. Utrullningen slutfördes under år
nom framtida utmaningar.
Fredrik Rex VD Aidon Sweden AB
2009, med påföljden att alla svenska kunder nu får exakta elfakturor
varje månad. Men det har gått nästan tio år sedan dess och själva tekMonter A01:62
niken börjar bli föråldrad.
www.aidon.com/sv
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Marknaden idag drivs av införandet av nya funktionskrav på smarta

Säkrad kraftförsörjning ett måste i dagens känsliga samhälle
Elfacks första dag kommer Mats
Hermansson, Coromatic AB tala på
scenen Forum för Kraft.
Han kommer att ta sig an utmaning
om det ökade beroendet av stabil elkraft vilket motverkas av lokala kapacitetstak i elnätet samt extremare
väder
-Tusentals lokala elavbrott i vårt samhälle där alternativ kraftsäkring är en grundförutsättning för upprätthållande av samhällets tjänster. Kraftlösningar för varierat
kraftuttag och god miljöhänsyn: (RK/UPS, mobilitet
och batterilager)
Mats Hermansson kommer att exemplifiera både ut- Mats Hermansson
Coromatic AB
maningarna och dom lösningar som redan finns kopplat
till att säkra olika funktioners behov av säker kraft och uppkoppling i
samhället.
Coromatic är specialiserade på produkter inom avbrottsfri kraft och
strömförsörjning som UPS, strömförsörjning, batterier och växelriktare.
-Våra kunder kan dra nytta av vår långa erfarenhet, tekniska kompetens
och partnerskap med ledande tillverkare. Detta gäller oavsett om vi erbjuder en enda produkt eller kompletta systemlösningar inklusive design,
konstruktion, dokumentation och driftsättning.
Elektrisk energi är en ovanlig produkt
Elektrisk energi används aldrig i den form som köparen erhåller den i,
utan transformeras och modifieras alltid. Om man ska göra en jämförelse
mellan el och andra konsumtionsprodukter så kan man säga att där kvaliteten på de flesta konsumtionsvarorna beror helt på tillverkaren och distributionskedjan, beror elproduktens kvalitet i slutet lika mycket på konsu-

menten, det vill säga användaren vid
tiden för användningen.
-Det är inte alltid helt enkelt att hitta den bästa kompromissen mellan
tekniska och ekonomiska krav. Det
kräver noggrant övervägande. I bedömningen av de teknologiska alternativ som står till förfogande är det av yttersta vikt att samtliga parter
inblandade i produktionsprocessens hantering är medvetna om både problemet och dess ekonomiska följder. Det senare kan röra sig om flera
miljoner kronor om året, säger MatsHermansson.
Tänk leverantörsneutralt
Det finns många aktörer på marknaden som kan erbjuda en uppsättning
produkter som motsvarar en specifikation. Genom att analysera en sådan
lösning kan man finna att sammansättningen och helhetstänket inte är
optimalt vilket i sin tur kan leda till att lägst pris inte innebär lägst kostnad.
-På samma sätt brukar vi rekommendera att tänka två gånger vid val av
teknisk utrustning. Oftast blir inte den billigaste lösningen lägst kostnad
i slutänden. Tänk att utrustningen ska hålla i alla fall 15 – 20 år framåt i
tiden; flexibelt, robust och modulärt är därför tre nyckelord att ha med
sig. Och kom ihåg att man nästan alltid underskattar framtida kapacitetsbehov. Så tänk stort redan från början vad gäller skalbarheten. Vi designar och projekterar gärna fria lösningar i samarbete med kunden eller
konsult. Vi ansvarar också för montering, testning och driftsättning av
datahallen, och utför FAT och SAT på plats, fabriken eller datacentret.

Monter B01:20
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Vad är självläkande nät?
-om fellokalisering och automatisk sektionering
Det har länge talats om självläkande nät och varianterna på hur dessa
kan och bör byggas är flera. Syftet med att bygga ett självläkande elnät är att detta automatiskt skall kunna återställa elkraft till så många
kunder som möjligt på så få återinkopplingsförsök som möjligt, Detta
är intressant vid såväl ett övergående eller ett bestående fel. Elen skall
automatiskt kunna kopplas via en redundant felfri matning så att felet
isoleras från både ordinarie matningsväg samt från den redundanta
matningsvägen. När väderförutsättningarna är som sämst är det ofta
kommunikationen som blir den felande länken i ett smart nät. Detta
gör att det kan vara problematisk att utföra centraliserade automatiserade omkopplingar i nätet. Det är svårt att garantera tillgängligheten
på kommunikationssystemen under exempelvis en svår storm när ett
smart nät behövs som mest.
Techinova kan med hjälp av autoreclosers (linjebrytare med reläskydd) möjliggöra byggnation av självläkande nät utan kommunikation. Utrustningen kan automatiskt koppla bort felande sektioner och
sektionera om näten för att minimera antalet berörda kunder.
Autorecloser kommunicerar med kundens SCADA, så att driftoperatören är uppdaterad med aktuella kopplingslägen och felorsak, all automation sker dock helt utan kommunikation. Distribuerad logik används därför i Techinovas lösning.
Techinova har också projekt där existerande brytare och reläskydd
nyttjas för att automatiskt kunna återuppbygga elnätet för att minimera antalet berörda kunder samt antalet återinkopplingsförsök.
Utrustningen mäter även nätkvalitet och övervakar gränsvärden för
proaktiv felsökning.
Förbättra nyckeltal med ett självläkande nät
Techinova kan med hjälp av autoreclosers (linjebrytare med reläskydd) möjliggöra byggnation av självläkande nät utan kommunik-

tion. Utrustningen kan automatiskt koppla bort felande sektioner och
sektionera om näten för att minimera antalet berörda kunder.
Autorecloser kommunicerar med kundens SCADA, så att driftoperatören är uppdaterad med aktuella kopplingslägen och felorsak, all
automation sker helt utan kommunikation. Utrustningen mäter nätkvalitet och övervakar gränsvärden för proaktitv felsökning.
Monter B05:79
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Omedelbar positionering av fel i nät
I Exeris monter kommer man att demonstrera den unika lösningen
Smart Grid Surveillance.
Vi kommer också att redovisa resultat från våra referensinstallationer.
Ett antal öppna seminarier kommer att hållas om hur vår lösning bidrar till att göra elnätet smart, säger VD:n Magnus Karlsson.

- Vi ser att Exeris system kommer att minska oönskade strömavbrott
för slutkonsumenter, samt minska våra egna underhållskostnader.
Tekniken ligger också rätt för vår strategi inom Eon att driva på utvecklingen för att göra elnätet smartare säger Peter Niklasson, ansvarig för Process och teknikstyrning inom Eon.

-Vi har kundrådgivare och tekniska experter med oss för att kunna
svara på alla era frågor om hur vårt system kan förbättra ert elnät.

- Det är ett enormt intresse för vår produkt, vilket känns fantastiskt.
Att nu ett internationellt välrenommerat energiföretag som Eon med
god överblick över olika tekniklösningar väljer Exeris teknik för
övervakning av elnätet är en mycket viktig ord fråner för oss avslutar Exeris VD Magnus Karlsson.

Eon är angelägna om att reducera elavbrott och avvikelser i elnät.
Därför inleder nu Eon Energidistribution AB ett samarbete med Exeri
AB där man provar Exeris teknik för övervakning av elnät, Exeri SGS
– Smart Grid SurveillanceTM, i ett område i Västernorrlands län.
Eon är ett stort internationellt energiföretag som driver utvecklingen
mot mer hållbara och smarta lösningar när energimarknaden förändras. Eon satsar på:
Förvandlingen av gårdagens kraftledningar till morgondagens smarta energinätverk. Den ökande efterfrågan på innovativa kundlösningar
Den globala tillväxten av förnybara energikällor
Eon ser att globala trender - som hållbarhet och klimatskydd, digitalisering och teknisk innovation - förändrar energilandskapet. Samtidigt förändras Eon kunders energibehov. Resultatet av dessa förändringar är en helt ny energivärld - decentraliserad, grön och sammankopplad - som vi alla måste anpassa oss till.
I detta sammanhang passar Exeris unika system för övervakning av
elnät väldigt bra.Systemet ska minska elavbrott och ligger helt i linje
med Eons strategi att satsa på lösningar som sätter kunden i fokus.

Monter G01:12
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Utställaren som hoppas på många kundmöten och kluriga case
– I år satsar vi större än någonsin med många intressanta programpunkter i montern. Vi hoppas få träffa så många kunder som möjligt, både
nya och befintliga, och höra mer om deras utmaningar och vad de behöver för lösningar i framtiden. Hela branschen är i
ett förändringsskede och för att kunna tänka nytt
behöver vi slå våra kloka huvuden ihop. Vad kan
vi åstadkomma tillsammans?, säger Andreas
Thern, försäljningschef Sverige, Holtab.
Kan du nämna något av det ni kommer att presentera i Holtabs monter?
– Vi kommer bland annat ha med oss en Augmented Reality-presentation skapad med den allra seAndreas Thern
naste AR-tekniken, som visar vad Holtab kan leförsäljningschef
verera och bidra med i samhället. Kom gärna förbi
och testa, säger Andreas Thern och fortsätter:
Nytt segment
-Vi kommer också presentera vårt nya segment Service och installation, med bland annat retrofit till nätstationer. Utöver det kommer vi att
berätta mer om hur vi ser på laddinfra-utvecklingen, våra kundanpassade lösningar till industrin och så förstås våra nätstationer samt större fabriksbyggda plug and play-stationer. Jag vill också passa på att tipsa om
vår afterwork i montern klockan 16.30, tisdag till torsdag – det brukar
vara väldigt lyckat. Oavsett om du söker kompetensutveckling, produktlösningar eller bara vill mingla och ha det trevligt så är du varmt välkommen.
Hoppas på fler kvinnor i branschen
I år anordnar Holtab och Elfack ett event på mässan som riktar sig till
kvinnor i elbranschen. På scen står Stina Nilsson och Saira Alladin, den
ena världsstjärna i längdskidor, den andra Årets Kraftkvinna 2018.
Vad är bakgrunden till detta och vad hoppas Holtab bidra med?– Det är
en jätteutmaning att lyckas attrahera kvinnor till teknikföretag, inte
minst till elbranschen, och det vill vi förändra. Diversitet behövs i alla
bolag, både när det gäller kön, ålder, bakgrund och kultur. Stina och

Saira kommer att prata om hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch och om hur man hanterar motgångar och vänder dem
till framgång. Vi hoppas kunna bidra till en bra diskussion och att vi
så småningom kan se en förändring där fler och fler kvinnor tar plats
även i vår bransch.
Vad ser du själv fram emot på mässan?
– Elfack är ett fantastiskt tillfälle att träffa och lyssna av kunder och
branschkollegor, och jag ser fram emot att diskutera hur vi på Holtab
kan hjälpa till med framtidens utmaningar. Det brukar alltid dyka upp
ett och annat klurigt case, det hoppas jag på den här gången också.
Kom gärna in och framför era önskemål och krav, så ska vi se till att
lösa det, säger Andreas.

Saira Alladin Årets Kraftkvinma
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Data blir hårdvaran i framtidens smarta energisystem
Kamstrup är en världsledande leverantör av smarta lösningar för
energi- och vattenmätning. Våra lösningar hjälper allmännyttiga bolag
och används även i fastigheter med individuell mätning.
Under 70 år har vi levererat
tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder att mäta och
administrera energi- och vattenförbrukning över hela
världen. Genom att föregripa
våra kunders utmaningar ger
vi dem möjlighet att bedriva
en effektivare verksamhet
och inspirerar till smartare
och ansvarsfullare lösningar
för de samhällen som de verkar i. Våra lösningar omfattar förbrukningsmätare, smarta mätsystem, hosting och service, analys och applikationer. Alla produkter tillverkas i våra automatiserade produktionsanläggningar i Danmark och är certifierade för de högsta miljö- och
kvalitetsstandarderna.
Bygger framtidens energisystem
Trygg och säker energi är nyckeln till det hållbara samhället. En förutsättning för att skapa ett fungerande energisystem där vi hämtar
kraften från förnybara källor är att vi blir bättre på att styra och övervaka vad som händer i nätet. Vi behöver full överblick på var energin
produceras, hur den lagras och när den konsumeras. Som en av Nor-

dens ledande partners inom energimätning och analys utvecklar vi
verktygen i nära samverkan med framsynta elnätsägare och andra
innovativa energiföretag.
Patrik Nilsson är ett välkänt namn
för många som sysslar med innovation och utveckling inom energibranschen. Tillsammans med branschens tunga aktörer har han under
drygt tjugo år utforskat nya områden för att förenkla och effektivisera vår energianvändning. I rollen
som vd för det danska teknologiföretaget Kamstrup som han tillträdde i höstas har han påbörjat arbetet
för att ta sig an en av branschens stora utmaningar. - Smartare mätning och styrning är nyckeln till framtidens hållbara energisystem, säger Patrik Nilsson.
Allt kretsar idag kring styrning, övervakning, säkerhet och kontroll. För att
förstå hur elen faktiskt används och
kunna möta konsumenternas nya föränderliga behov krävs mycket mer
sofistikerade system och analysmöjligheter än vad vi har idag, säger Patrik
Nilsson, VD på Kamstrup AB.
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Ny Easy UPS för 1-fasutrustning garanterar säker elförsörjning
När nu portarna slås upp till Elfackmässan i Göteborg kan man i Schneider Electrics monter, klämma på och
testa företagets innovativa och utbud
av produkter och digitala lösningar inom allt från eldistribution till smarta
hem! I monter bjuds man även på en
svalkande glass samtidigt som man
kan spana in en rad nyheter och vara
med i tävling och vinna fina priser. Schneider Electrics nya Easy UPS
för 1-fasutrustning garanterar en trygg
och säker elförsörjning i de mest kritiska miljöerna. En perfekt lösning för
små och medelstora företag där
strömförsörjningen alltid måste vara
tillförlitlig och avbrottsfri i syfte att minimera den potentiella skadan
på verksamheten i händelse av strömavbrott.
Schneider Electric lanserar nu en ny trefas UPS som är framtagen för
att säkerställa pålitlig strömförsörjning och avbrottsfri kraft för kritiska infrastrukturer. Galaxy VS ger kunder ett flertal fördelar såsom
kostnadseffektiv drift, hög verkningsgrad och smidig integrering.
EVlink
Schneider Electric jobbar för smart och effektiv energi som räcker
länge, bidrar till ökad hållbarhet och minskar vår klimatpåverkan. Som ett led i detta finns företagets billaddare EVlink installera

de på olika ställen i anslutning till Vasaloppet vilket gör det möjligt
för personal och besökare att snabbt och säkert ladda sina elbilar!
Schneider Electrics lösning för avbrottsfri kraft, Easy UPS 3S är en
av tio produkter som blivit nominerade i årets Elfack Design Award.
Easy UPS 3S har blivit nominerad för sin design i kombination med
sin förmåga att skydda kritisk utrustning från skador till exempel vid
strömavbrott.
Monter B02:08
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Ökad komplexitet i elbranschen gör Elsäkerhetsverket till en av våra viktigaste myndigheter
Elanvändningen blir alltmer komplex såväl inom industrin, bostäder
och övrig infrastruktur. Det ställer i sin tur allt större och allt högre tekniska krav och kräver samtidigt fasta riktlinjer.
Utan ett regelverk kan följderna bli katastrofala både för gods, människor och hela vår infrastruktur - vilket innebär
en ren samhällsfara. Dess bättre är säkerhetstänket överlag mycket bra bland installatörer
uppger man på Elsäkerhetsverket.
Så med tanke på konsekvenserna av ett lägre
säkerhetskrav så är Elsäkerhetsverket en av
våra viktigaste myndigheter.
Elsäkerhetsverket har uppdraget att arbeta för
hög elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, det vill säga störningsfri el. Det
gör man främst genom att utföra tillsyn och marknadskontroll, ta fram
föreskrifter och allmänna råd och bidra till standardiseringsarbete på nationell och internationell nivå.
Det huvudskaliga uppdraget är : Att säkra och fungerande anläggningar och produkter. Att skapa tillräckligt medvetande hos allmänheten. Att
tillse att yrkesfolk och branschaktiva har rät kompetens.
Det innebär bland annat en ökad trygghet för såväl installatörer som
för konsumenter. Följer man med det av Elsäkerhetsverket framtagna
regelverket så man också skyddad som leverantör och kunden får en
fungerande störningsfri el. Elsäkerhetsverkets arbete styrs till stor del av
lagar och förordningar som Sveriges riksdag och regering har beslutat
om. Många riktlinjer kommer också i direktiv och förordningar från
EU.
EMC-störningar är ett problem och Elsäkerhetsverket är den myndighet

som tar emot anmälningar om exempelvis belysning som stör andra
produkter eller elanläggningar. Ibland kan en tillsynes prisvärd belysning göra att man som konsument glömmer att kontrollera om den
uppfyller kraven. I värsta fall har man monterat allt och det blir besvärliga konsekvenser när det visar sig att
belysningen stör.
Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i
kraft. I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste
ha, hur man ska säkerställa kompetensen
hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Den nya
elsäkerhetslagen påverkar de flesta grupper i
samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner.
Även privatpersoner och konsumenter påverkas av de nya reglerna genom att de stärks i sin roll som beställare eller köpare av elinstallationstjänster.
Den nya lagen kräver minst en elinstallatör för regelefterlevnad, det
vill säga en auktoriserad elinstallatör som är företagets stöd i arbetet
med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.
Elsäkerhetsverket är en mycket aktiv myndighet. Inte så konstigt med
tanke på den snabba utvecklingen inom elbranschen och man går hela
tiden ut med ny viktig information för den ansvarfulle installatören.
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Är elektrokemiska energilager säkra?
En omfattande standard är på väg för säkerheten hos elektriska energilager som bygger på någon sorts batteriteknik. Till den 3 juni 2019
är den på remiss och kan beställas för kommentering och synpunkter från SEK Svensk Elstandard, med beteckningen 120/145/CDV.
Den som vill, kan också kommentera direkt på nätet.
Standarder för energilager i elnät har hittills helt behandlar lagren
som komponent i nätet, oberoende av vilken teknik de bygger på, men
det här förslaget innehåller fordringar som särskilt ska gälla för energilager med batterier. Skälet är, att sådana energilager kan placeras i
elnät av olika typer och att medvetenheten om säkerhetskrav kan skilja mellan olika nätägare, systemintegratörer, operatörer och slutanvändare. Även om enskilda delsystem behandlas i olika standarder,
saknas en standard för säkerhetsfrågor som är aktuella för det sammansatta systemet. Själva batterierna omfattas av separata standarder,
liksom andra komponenter och delsystem.
Förslaget omfattar energilager med olika sorters traditionella batterier, till exempel litiumbatterier, liksom lager med flödesbatterier. Förslaget behandlar säkerheten för människor och andra levande varelser
och för omgivningen. Det här kan alltså bli en viktig standard i samband med specifikation och upphandling.

SEK Svensk Elstandard är av regeringen ut
- sedd som svensk standardiseringsorganisation och fastställer svensk standard inom det
elektrotekniska området området. SEK
Svensk Elstandard är svensk nationalkommitté av den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC (Comité Européen
de Normalisation Electrotechnique) som bildades 1973 och den internationella standardiseringsorganisationen IEC (International Electrotechnical Commission) som bildades 1906.
Man kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka
framtidens standarder samtidigt som det egna företag får en ökad
affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

Deltagandet är öppet för svenska företag, myndigheter, högskolor och
organisationer och sker genom SEK Svensk Elstandard, som av staten
utsetts som svenskt standardiseringsorgan.
Bland andra pågående projekt finns ett om energilager för att stödja
integrering av förnybara energikällor och ett om metoder för prestandaprovning.

I SEK Shop, på hemsidan kan man även hitta, förutom svensk standard, även europeisk och internationell standard
inom det egna elområdet. SEK ger även ut handböcker som förklarar, fördjupar, vägleder samt underlättar amvändandet av standarder.
Monter B04:61
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-Man kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft, berättar Jeanette
Johem, Marketing & Communication Manager .

Jeanette Johem

