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Elnätsbranschens egen ”olympiad” – EBR Metod- och maskindagar
– i år i Gävle
Svensk Energi och Gävle Energi bjuder in till denna
kunskapsmanifestation som äger rum vart fjärde år.
Minst 2 000 personer väntas befinna sig på
mässområdet under veckan – 20-23 maj i år.
Mats Andersson, Svensk Energis projektledare, säger:
– EBR Metod- och maskindagar har blivit en institution
inom elnätsbranschen. Vart fjärde år samlas hela
branschen – tillsammans med underleverantörer och
entreprenörer – för att gå igenom senaste nytt vad
gäller maskiner, metoder och utrustning på elnätssidan.
Med tanke på allt spännande, som är på gång på
elnätssidan, hoppas vi på att åtminstone tangera
tidigare deltagarrekord – cirka 2 000 personer. Men
mycket talar för att vi borde kunna överträffa den
noteringen. Dock finns en begränsning i Gävles och
Sandvikens hotellkapacitet.
– Metod- och maskindagarna vänder sig till
elnätsföretagens personal som arbetar praktiskt med planering respektive fältarbete. Det är
med andra ord kärntrupperna vi vänder oss till. Det normala är att elnätsföretagen skickar
hela grupper av medarbetare. Dessa får sedan ambulera mellan de åtta visningsstationerna.
Erfarenheten har visat att det är de samlade intrycken som är viktigast när medarbetarna
sedan återvänder hem till vardagen. Vi vet att det är möjligheten att i fält få klämma och
känna på nymodigheterna som ger mest.
Gävle Energi är lokalt värdföretag och har ställt upp på ett bra sätt i planeringen, enligt Mats
Andersson:
– Ett så stort arrangemang vore omöjligt att genomföra utan en stabil lokal förankring.

Nils Westling, projektledare för arrangemanget på
Gävle Energi, säger följande:
– Vi är hedrade att få välkomna landets kollegor till ett
viktigt arrangemang. Utöver de branschföreträdare
som kommer tar vi chansen att även inbjuda elever
och lärare från gymnasieskolor som har relevant
teknisk utbildning. Detta har en extra poäng eftersom
branschen de kommande fem åren söker cirka 8 000
nya ingenjörer och tekniker. Ungdomarna får här en
möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad ett jobb
inom elnätssidan kan innebära.

Den aktuella EBR-veckan i Gävle följer
tidigare upplägg. Under två dagar får
deltagarna i samlade grupper gå mellan de
åtta visningsstationerna. När den första
omgången är genomförd, kommer ett nytt
gäng för nästa två dagar.
Varje station kräver nästan en timme för
att ordentligt tränga in i alla detaljer.
Logistiken runt arrangemanget kräver
förflyttningar och även sådant tar tid.
Arrangemanget i Gävle kommer, likt
tidigare, att samla hundratalet utställare
med Läkerol Arena som hjärta.
Information om EBR Metod- och
maskindagarna hittar du här.
Anmäl dig till EBR Metod- och
maskindagarna här
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