ELKRAFT

ELKRAFT
Trygg
drift
Trygg drift

också när det blåser hårt!

också när det blåser hårt!

Minns du Gudrun och Per?
Och sen Sven, Simone och Egon?
Vi var där.
När det stormar gäller det att hålla huvudet kallt. Visst är det uppslitande att se all förstörelse,
men det finns viktiga lärdomar att dra. Vi var på plats ute i skogarna när orkanen Gudrun 2005
hade gjort nästan 350 000 hushåll strömlösa. Det var där och då vi i stor skala började arbetet
med att skapa en trygg, framtidssäker kraftförsörjning hos elnätsbolagen. Ett elkraftsystem som
klarar sig igenom höststormarna och ovädren, vinterorkanerna och naturkatastroferna. Det är ett
viktigt uppdrag och vi är glada att få vara med och spela en framträdande roll.
Vårt samhälle är mer sårbart än någonsin. Aldrig tidigare har vi varit så beroende
av känslig, högteknologisk infrastruktur. Samtidigt rör vi oss in i en tid med dramatiska klimatförändringar och helt nya utmaningar vad gäller trygghet och skydd,
och inte minst säker drift. Slutkunderna, hushållen, näringslivet och våra samhällsinstitutioner ställer höga krav på elleverantörernas tillförlitlighet och eventuella
driftstopp blir allt mer kostsamma.
I dag är ett stort uppdrag för oss på elkraftsområdet inom Kraftringens entreprenadverksamhet att framtidssäkra elnätsbolagens nät. Konkret innebär det att skydda
alla störningskänsliga luftledningar. Det kan göras på olika sätt beroende på spänningsnivå, terräng och belägenhet. Det vanligaste är att vi drar om och gräver ner
kablarna längs vägarna. Det blir visserligen längre ledningar, men vinsterna i tillgänglighet och säkerhet är ovärderliga, vilket i förlängningen är bra också för miljön.
Att kraftledningar ligger nere i en härva av stormfällda träd mitt ute i väglös skog
blir allt ovanligare. Där det inte är lämpligt att gräva ner, säkrar vi breda ledningsgator och minimerar med ny teknik risken för ledningsbrott även om träd eller till
och med ledningsstolpar skulle falla. Till detta hör att bygga ett stort antal nya nät-

stationer och liknande anläggningar. Men vår kanske främsta roll är som huvudoch projektentreprenörer inom drift och underhåll. Vi har väl utarbetade rutiner
för hela ansvarskedjan, och arbetar ständigt med att uppgradera och förfina våra
processer för att garantera våra uppdragsgivare bästa tänkbara tjänster och maximal stabilitet också i en föränderlig värld. Ingenting är viktigare för oss än att våra
kunder vet att när Kraftringen driftar och underhåller näten, ligger vi tillsammans
inte bara ett utan flera steg framför de problem som ibland kan uppstå inom vårt
gemensamma område.

Detta är vi
Vi arbetar med hela elkraftsområdet från lågspänning till mellanspänning till högspänning. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. Vi har heltäckande kompetens för kostnadseffektiva, trygga och driftsäkra totalentreprenader. Och varje
uppdrag är precis lika viktigt. Kraftringens entreprenadverksamhet sköter allt från
markägarkontakter till nybyggnation av nätstationer till underhåll och service av
befintliga anläggningar, från felavhjälpning till mätarbyten. Vi har gjort det förr,
håller på med det just nu, och gör det också i framtiden.

Detta är några av de områden
vi är kraftfulla inom
• Planering, projektering, beredning och projektledning.
• Byggnation, hela vägen från beredning
till spänningssättning.

• Service- och beredskapsavtal med erfarna servicetekniker för trygghet dygnet runt, året om.

• Termografering.
• Fälttjänster i svår terräng.
• Drift, underhåll, felavhjälpning och beredskap.

Kraftringens entreprenadverksamhet är kanske inte störst i branschen. Men i gengäld har
vi korta beslutsvägar, god lokalkännedom, stabil ekonomi och tar långsiktigt personligt
ansvar för våra uppdrag. Vi är helt enkelt stolta över våra kunskaper och över vad vi gör.
Lika stolta som vi är över våra erfarenheter från orkandrabbade skogsområden är vi över
våra teknikkunskaper och över att vi tillsammans med uppdragsgivare som Eon, Brittedal
Energi och Karlshamns Energi bygger en tryggare framtid för alla.
Kraftringens entreprenadverksamhet är kort och gott en stabil samarbetspartner som
står stadigt med bägge fötterna på jorden, också när det blåser hårt där ute.

Kraftringen I 2014

Kraftringens entreprenadverksamhet är specialiserad på kunskapsområdena belysning
och elkraft. Vi utför allt från entreprenad till service och tekniska tjänster för våra
kunder inom byggsektor, kommun, industrisektor och elnät. Våra närmare hundra medarbetare utgår från Kraftringens kontor i Lund, Eslöv, Helsingborg och Torsås och vi
har ett väletablerat nätverk av lokala underentreprenörer över hela verksamhetsområdet. Tillsammans skapar vi en ljusare, varmare och mer hållbar framtid.
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