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”El” förenklar vardagen
”El” – något som förenklar vardagen för alla
och man är ganska beroende av elektricitet
för att vardagen skall fungera. Om strömmen någon gång har gått när du är hemma
eller på jobbet så vet du att det inte finns
mycket kvar att göra och du märker helt
plötsligt en massa saker som inte fungerar.
”El” förenklar men självklart blir vardagen
krånglig vid de tillfällen som det blir
strömlöst.
Det som oftast orsakar ett elavbrott är
stormar där träd ramlar på ledningarna
eller åska som medför att strömmen
bortkopplas. Vi bygger därför om de äldre
delarna av elnätet vilket medför att elnätet
blir väsentligt mer väderrobust. Upplands
Energi har ett mycket omfattande och
ambitiöst reinvesteringsprogram på elnätet

som kommer att pågå ett flertal år framöver.
I och med detta är vi nu ett av de nätföretag
i Sverige som investerar mest i relation till
vår omsättning. Vi är övertygade om att alla
ombyggnationer i förlängningen medför
färre strömavbrott.
Ni är alla nätkunder hos Upplands Energi
och den absoluta majoriteten är även
elhandelskunder. Om du idag av någon
anledning inte köper din el från Upplands
Energi – kontakta vår kundservice och låt
oss berätta mer om vad vi kan erbjuda dig.
Efter en varm och skön sommar hälsar
vi nu hösten välkommen!
Med vänlig hälsning
Joacim Eronen, VD

Bandvagnen
Bandvagnen har varit en del av
Upplands Energis fordonspark
sedan 2001. Anledningen till att
bandvagnen införskaffades var i
samband med den stora snöstormen i Gävle 1998 då samhället
lamslogs. Försvarets bandvagnar
kallades in för att hjälpa till med
transporter. För att förebygga
liknande situationer för elnätet i
Sverige införskaffades bandvagnar till elnätsföretag via
Svenska kraftnät och försvaret.

går ner och marken fryser till.
Tyngre fordon kan då föras fram,
med denna förebyggande teknik
förmildrar man markskador.

Bandvagnen används framför allt
på vintern för trädpåfall då den lätt
tar sig fram i ledningsgatorna. Med
hjälp av bandvagnen kan Linjemontörerna lasta med sig material
och man kan även vinscha ner träd
med den. Linjemontörerna tog sig
tidigare fram till fots eller med snöskoter och bar då allt material för
reperation av skadade elledningar.

Vid de tillfällen som väderleken är
extrem är elnätet som mest sårbart.
Bandvagnen fyller då en stor uppgift
i felavhjälpningen.

”Bandvagnen är en bra kamrat att
ha med sig, den kan knuffa på träd,
trycka träd från ledning och släpa
ut stolpar ur skogen. Den är otroligt
stark, kan dra upp linor och har
en dragkraft på flera ton,” säger
Kristian Jakobsson, en av Upplands
Energis Linjemontörer.

”Vi montörer är ute när vädret är
som sämst, att ha ett fordon som
säkerställer att vi kommer fram
och kan felavhjälpa och se till att
kunderna har ström är mycket bra”,
avslutar Kristian.

FAKTA
Vikt: 4 340 kg
Lastkapacitet: 2 000 kg
Hastighet i vatten: 3 km/timme
Max hastighet: 55 km/timme
Årsmodell: 1983

Bandvagnen används även när snö
behöver packas så att kälen lättare

Kristian Jakobsson,
Linjemontör, Upplands Energi

Strömavbrott
Vid strömavbrott, kontrollera först om en
säkring har gått, det kan vara antingen
en huvudsäkring eller en säkring i din
elcentral. Om det är mörkt och strömlöst
hos grannarna kan strömavbrottet bero
på ett fel i elnätet.

Information vid driftstörning
Besök upplandsenergi.se/elavbrott för
att se eventuella strömavbrott i vårt
elnät. Här visas pågående och planerade
elavbrott i vårt elnät.
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Hanna - Beredare hos Upplands Energi
Hur ser en arbetsdag ut för dig som
beredare?
Mina arbetsdagar varierar med en blandning av planeringsarbete på kontoret och
utomhus i fält. Jag har hand om projekt
från start till att jag lämnar det för utförande, kommunikation med kunder
och fastighetsägare, tillståndsansökningar hos myndigheter, planering och
dimensionering av elnätet, beställning
av material och tidig samordning av alla
inblandade. Slutprodukten blir en arbetshandling som lämnas över till en montör
och målet är att projektet löper smidigt
ute i fält när det väl drar igång, något
som följs upp löpande. Man kan enkelt
uttrycka det att jag tar fram en ”ritning”
över hur elnätet ska byggas.
Vilka ärenden hjälper du Upplands
Energis kunder med?
Till exempel vid funderingar om nyanslutning till elnätet eller ändring av vår eller
kundens befintliga anläggning.

Vad är dina ansvarsområden på
Upplands Energi?
Mitt huvudsakliga uppdrag är nyexploateringsområden och större kundrelaterade
projekt, men jag har även en del mindre
arbeten med nyanslutningar. Utöver detta
har jag sidoansvarsområden, jag är t.ex.
en av företagets två internrevisorer och
är skyddsombud.
Berätta kort om din bakgrund.
Jag gick en yrkeshögskoleutbildning i
Västerås år 2012-2014 och gjorde då
min praktik här hos Upplands Energi,
vilket efter examen resulterade i en
anställning som beredare.
Vilket är ditt bästa energitips?
Konsumera mindre och mer genomtänkt,
tänk långsiktigt!
Hanna Vikström
Beredare, Upplands Energi

Förnyelse av elnätet och leveranssäkerhet
Genom ombyggnationer gör vi nätet mer väderrobust, vilket
gör att det inte är lika utsatt för påverkan från stormar, snö och
åska. Vi kan se tydligt mätbara positiva effekter i form av färre
avbrott inom de områden där vi genomfört kablifiering eller
isolering av elnätet.

Vi hoppas att ni har förståelse för att det kan förekomma
planerade avbrott under ombyggnadsarbetena. Vi informerar
om eventuella planerade avbrott via direktutskick till er som blir
berörda. Informationen finns även på vår hemsida under elnät.

Större planerade ombyggnationer 2016
Luftledningen från
Andersbo ned mot
Tämnaren ersätts
med jordkabel eller
kabel i stolpar.
Luftledningen från
Sätuna till Glädjen
ersätts med nya isolerade luftledningar
och jordkabel.

Luftledningen mellan
Långgärde och Kik
byts ut mot nya isolerade luftledningar eller
jordkabel.

Luftledning runt
Golvsta/Hånsta
ersätts med jordkabel.
Luftledningarna från
Skyttorp mot Säby
och Knivsta byts ut
mot jordkabel.

Luftledningarna från
Tallkrogen till Stora Källbo
ersätts med jordkabel.

Mer information kring ombyggnationerna finner ni på vår hemsida upplandsenergi.se.

Luftledningarna från
Fornbo till Stensunda
ersätts med jordkabel.

