Här finns Sveriges största
reservkraftsanläggning
Mobilt och tyst
– givet val i filmbranschen
Satsning på global expansion
för Flexipower ™

Mr Reservkraft
– Mats Wessén

There for you, wherever there takes you

Internationally renowned for built-in quality,
reliability, and innovation, STAMFORD AC generators set the industry
standard, with a range extending from 4.1 to 5,520kVA, suitable for all AC
generator set configurations and are the ideal solution for industrial, marine,
offshore, commercial, construction, mining and other continuous or standby
power applications.
n 2-pole AC generators, 7.5 kVA to 43 kVA
n 4-pole AC generators, 4 kVA to 2,200 kVA
n 6-pole AC generators, 290 kVA to 1,350 kVA
n Voltages up to 690 V
n Brushless or AVR slip ring excitation
n IP21, IP22, IP23 and IP44 enclosure protection

Robustly engineered products, specifically designed to meet
the challenges of the most arduous applications and environments – be it
in extraction of oil, gas, coal and minerals, critical marine power to tankers
and container vessels, or by providing dependable power with prime
movers like diesel engines, gas engines, steam, gas or wind turbines.
n 4-pole to 18-pole AC generators
n 150 kVA to 6500 kVA with voltage up to 1 KV
n 600 kVA to 20,000 kVA with voltage of 3.3 KV to 13.8 KV
n Brushless or AVR slip ring excitation
n IP23 and IP54 (CACA, CACW) enclosure protection
n Suitable for use with all kinds of drives: diesel, gas, water and
steam turbines

Renowned for their durability and versatility and are
consistently specified for the rental market where reliability and longevity are
paramount, with a range extending from 0.6 kVA to 10kVA.
n 2-pole AC generators
n Single and three-phase machines up to 480 V
n Brushless capacitor slip ring, AVR-controlled
n IP22 or IP23 enclosure protection
n Suitable for petrol and high-speed diesel engines

www.cumminsgeneratortechnologies.com
Boks 97, 1431 Ås • Osloveien 20, 1430 Ås • Tlf. +47 649 745 40
Fax +47 649 745 41 • e-mail: dag.westgaard@cummins.com

”Vi har fått en fantastisk start
men vår resa har enbart börjat”
och färgstarkt 2010 blickar vi
framåt. Tack vare ett enastående engagemang från personal
och ett fantastiskt stöd från kunder och leverantörer lyckades
vi över förväntan med återstarten av Genetech.
För precis ett år sedan arbetade den nya ägaren, Attacus
Invest AB, med rekonstruktionsplaner.
Vi imponerades då av den kompetens och revanschlystnad som fanns hos personalen och vi tyckte oss se hög
funktionalitet i företagets produktportfölj. Vi insåg då att
det kommer att krävas mycket av oss alla för att återfå
marknadens förtroende.
Återstarten har gått väsentligt bättre än vad vi initialt bedömde men vi inser samtidigt att vi aldrig kommer att bli
färdiga.

Foto: Tina Stavrén

EFTER ETT HÄNDELSERIKT

Vill bli marknadsledande i Skandinavien
Vår ambition är att utveckla Attacus Power AB till den
marknadsledande aktören i Skandinavien.
Vår målsättning är att utveckla reservkraftsaggregat med
den allra högsta funktionaliteten för många kundändamål.
Vi vill vara det naturliga alternativet för sjukhus och
andra krävande miljöer.
Vi vill även att elnätsägare ska hitta sina behov av säker
reservkraft i vårt sortiment och vi vill marknadsföra våra
spetsprodukter på en internationell marknad.
Vi vill dessutom utveckla en eftermarknad som ger våra
kunder långsiktig trygghet i driftsäkra anläggningar.
Vi har fått en fantastisk start men vår resa har enbart börjat.
En långsiktig trygghet
För att uppnå våra mål krävs en hel del men vi bedömer att
vi har de väsentliga ingredienserna.
Utifrån alla de erfarenheter som finns samlade hos vår
personal har vi startat upp utvecklingsarbetet med nästa
generations elektronik och programvara.
Vi har inlett ett målmedvetet arbete att standardisera
delar av vårt produktsortiment för att ytterligare förbättra
vår konkurrenskraft.
Inom vår entreprenadverksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, allt med syftet att bli en mycket professionell
och kostnadseffektiv samarbetspartner vid genomförandet
av projektet. För oss är det viktigt att kunderna kan känna
en långsiktig trygghet med sin anläggning. För att utveckla
vår organisation ytterligare har vi därför påbörjat arbetet
med att bygga upp en servicefilial i södra Sverige.
Vi jobbar envist och målmedvetet för att utveckla oss
själva och våra produkter med ett tydligt och självklart mål
– nöjda kunder.

DETTA ÄR ATTACUS POWER AB
Grundat: 1986 som Genetech AB. Sedan 2010 Attacus Power AB
Antal anställda: 35
Samlad erfarenhet från reservkraft: 263 år
Antal levererade aggregat: 2866
Sammanlagd levererad effekt: 514 081 kVA
Fabrik och huvudkontor: Östersund
Omsättning: 2010: 43 miljoner, 2011: 110-120 miljoner
Verksamhet: Skandinaviens ledande tillverkare av generatoraggregat
Kundgrupper: Energiverk, telekom-, tv- och filmindustrin, sjukhus, kärnkraftverk,
datorhallar, uthyrningsföretag
Certifikat: Sellihca, certifiering mot ISO 9000 och ISO 14000 sker under våren 2011

Östersund april 2011

Referenser: Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Universitetssjukhuset i Linköping, Ringhals Kärnkraftsverk, E.ON, Telia Sonera

Hans Ederwall, VD Attacus Power AB
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Skräddarsydda lösningar efter kundbehov
Foto: Malungs Elnät

Kombinationen av hög kunskap, lång
erfarenhet och stor ingenjörskonst gör att
Attacus Power lever upp till de höga krav
som ställs på reservkraftsanläggningar.
Attacus är i dag Nordens största leverantör av generatoranläggningar och listan
med namnkunniga referenser är lång.

Allt sedan starten 1986 har Attacus Power (vid den
tidpunkten Genetech) levererat primärkraftgeneratorer, reservkraftgeneratorer, UPS-kraft samt
olika specialapplikationer till kunder inom en
mängd olika verksamhetsområden.
Säker elförsörjning
Sjukhus, energibolag, telekom- tv-, och filmindustrin
har alla det gemensamma kravet att de – under
alla förhållanden – har ett stort behov av säker
elförsörjning.
Till skillnad från många konkurrenter har
Attacus en egen konstruktionsavdelning som utvecklar styrsystem, chassis, fordonsutrustning,
överbyggnader med mera. Detta säkerställer en

Attacus Power är Nordens största leverantör av generatoranläggningar och bland kunderna märks Östersunds
sjukhus och Malungs Elnät.

mycket hög kvalité samt möjliggör en kontinuerlig produktutveckling utifrån marknadens och
kundens unika behov.
Attacus fokuserar även på underhåll och service av levererade produkter och system.

Konstruktion och tillverkning av styrsystem,
fordonsutrustningar, chassier och slutmontering
sker i fabriken i Östersund.
Likaså kvalitetssäkring och slutprovning av
samtliga produkter innan de levereras till kund.

Dieselmotorer 30 - 670 kW

IVECO SWEDEN AB - FPT | Tel 031-49 24 50 | Fax 031-49 24 57 | www.fptpowertrain.com

■

Electronic manufacturing

■

Power/automatic control boxes

■

Casting of electronics

■

Electric automation

■
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Design/programming

Certied in accordance with ISO 9001:2000

Tel: +46 (0)660 29 98 50, +46 (0)60 52 40 60
www.eltech.se

Claes P Hull framför ett
Flexipower-aggregat.

Med fokus
på nya kunder
Tidigare arbetade Claes P Hull som vd
i Genetech AB. Numera ansvarar han för
att utveckla försäljningen av storsäljarna
Flexipower, Movie Super Slient och
Golden Silence utanför Sveriges gränser.

Den nya befattningen inom Attacus Power innebär ett utökat fokus på att nå ut till nya kunder
inom telekom, tv- och filmindustrin samt elnäts
ägare och uthyrningsföretag.
– Vår bas av Flexipower-aggregat inom tele-

kombranschen överstiger i dag 600. Ramavtal har
nyligen tecknats med två olika aktörer på den
svenska marknaden och med leveranserna under
2011 kommer det att innebära att vi har fler än 750
aggregat installerade, säger Claes P Hull.
Flexipowers kompakta format, enkelheten i
installation och driftsättning i kombination med
produktens höga funktionalitet gör den extra attraktiv
för kunderna.

FLEXIPOWER

FLEXIPOWER

• Automatisk reservkraft

12-40 kVA

• Automatisk provkörning

Exempel på kunder:

med last

Telia Sonera, Teracom,

• Fjärrövervakning

Eltel Networks

• Plug and Play

Användningsområden:

• Lätt, smidig och snabb

Används i huvudsak som

att installera
• För inom- och utomhusbruk

En ljudnivå på under 55 dBA, automatiska prov
med lastövertagande och blinkfri nätåtergång,
fjärrövervakning, fullt invallad tank för sju dygns
drifttid, innebär att Flexipower fungerar som reservkraft för ett flertal olika applikationer.

reservkraftsaggregat inom
telecombranschen.

• Invallad tank
• 4-14 dygns kontinuerlig drift
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och direktsända idrottsevenemang ställs enorma krav på att strömförsörjningen klaffar till punkt och pricka.
För att ljussättning och annan utrustning ska fungera måste aggregaten klara av de stora påfrestningarna
utan att störa ljudupptagningarna. Movie Super Silent
motsvarar dessa krav till fullo.
– Det har inte varit en alldeles enkel uppgift att kompromissa mellan de motstridiga kraven på ett aggregat
som ska vara rymligt att utföra underhåll på och samtidigt ha en ljudnivå på under 58 dBA på tre meter,
berättar Claes P Hull.
– Men vi har både kunnandet och erfarenheten på
det här området. Efter några års nedgång på exempelvis
den engelska marknaden i sviterna av lågkonjunkturen,
märker vi nu också av ett uppsving genom ett antal nya
ordrar.
Movie Super Silent används i dag av de största inom
filmbranschen i England, bland annat vid inspelningarna till James Bond, Harry Potter och Gladiator.
Behovet av mobil strömförsörjning är stora även vid
events av olika slag, som musikfestivaler och arenakonserter. När scenbelysningar ger full effekt under en
konsert gäller det att ha en pålitlig kraftkälla.
Även vid stora sportarrangemang, som exempelvis
FA-cupfinalen i fotboll, används utrustning från Attacus
för att säkerställa att inget klickar under tv-sändningarna.
Finalen visas i hundratals länder världen över.

Foto: YellowBird Productions

Tystnad,
tagning and
…action!
VID FILMINSPELNINGAR

– Efter några års
nedgång på exempelvis den engelska
marknaden i sviterna
av lågkonjunkturen,
märker vi nu också av
ett uppsving genom
ett antal nya ordrar,
säger Claes P Hull.

Movie Super Silent har använts vis bland annat inspelningarna av Milleniumfilmerna.
Här syns ena huvurollsinnehavaren Lisbeth Salander, spelad av Noomi Rapace.

För att ljussättning och annan utrustning
ska fungera måste aggregaten klara av
de stora påfrestningarna utan att störa
ljudupptagningarna. Movie Super Silent
motsvarar dessa krav till fullo.

MOVIE SUPER
SILENT
40-350 kVA
Ljudnivå: 58 dBA / 3 m
Exempel på kunder:

Born to generate.
INTRODUCING A NEW POWER
GENERATION ENGINE RANGE.
www.scania.se
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MOVIE SUPER
SILENT

Dagsljus, PKE Lighting,

• Tystare

BBC, NRK, Cinervera

• Mindre

Kända produktioner:

• Lättare

Milleniumfilmerna (både de

• Mera driftsäkert

svenska och Hollywood

• Varmgalvaniserat chassi

produktionerna), Arn,

• Avtagbar överbyggnad

Gladiator, merparten av

i aluzink

Panalux, ARRI Lighting,

BBC:s produktioner

Nya framgångar för Attacus
mobila aggregat
inom
marknaden för mobila aggregat, bland annat mot
bakgrund av de nya kraven på emissioner.
Golden Silence motsvarar alla krav som elnätsbolag och uthyrningsföretag har på ett aggregat.
– Det handlar främst om att aggregaten måste
ha hög mobilitet i kombination med hög funktionalitet, främst beträffande stabilitet i reglering
vid parallelldrift med nätet, berättar Claes P Hull.
Kunder i främst England använder Golden
Silence dagligen, där de fasas in mot nätet för att
sedan ta över lasten. Ett eller flera aggregat i parallelldrift tar sedan hand om elförsörjningen till
abonnenterna under tiden för underhållet.
Det kan handla om allt från ett par timmar till
flera veckors drift.
Efter avslutat underhållsarbete sker sedan en
blinkfri återgång till nätdrift.
Kraven på att utföra avbrottsfria underhåll ökar
i takt med de nya krav som ställs på elnätsbolagen.
– I framtiden blir det allt viktigare att ligga i
teknikens framkant och där ska Attacus fortsätta
att finnas, avrundar Claes P Hull.
PRODUKTUTVECKLINGEN FORTSÄTTER

GOLDEN SILENCE
Ljudnivå: 61-63 dBA / 7m

GOLDEN SILENCE

Exempel på kunder: Golden Triangle

• 60-720 kvA

Generators, Locum, Norrtälje Energi, Jämtkraft,

• För kontinuerlig drift

Tele 2, E.ON Elnät, Malungs Elnät, C4 Teknik

• Supertyst – 61-63 dBA/7 meter

Användningsområden: Reservkraft,

• Invallad tank 120 %

spetskraft, avbrottsfria underhållsarbeten,

• Korrosionsskyddad

primärkraft

Vi fördelar kraften!
Ställverk • Centraler • Kontrollskåp

Citytunneln, Malmö

Elektroproduktion AB | Tel. 046-70 82 00 | Fax 046-70 82 20
info@elektroproduktion.com | www.elektroproduktion.com
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Systemlösningar för
våra kunders behov
ÅMV Production ABs verksamhetsområde innefattar legotillverkning av större plåtarbeten och stålkonstruktioner
såsom stansning, bockning, nibbling, svetsning, nitning,
blästring, våtlackering, pulverlackering, montering och
reparationsarbeten.

Med Mitsubishi får du hög kvalitet,
unik tillförlitlighet, god driftsäkerhet
och tyst gång mellan 4 och 238 kW.

Vi har en modern verkstadsutrustning och kan hålla en
mycket hög kvalitet på våra legoprodukter. Vår styrka är
snabba och säkra leveranser till konkurrenskraftiga priser.
Kvalitets-, miljö- och ledningscertifierat enligt FR 2000,
som är likvärdigt med ISO 9002 och ISO 14000.
I ÅMV Production AB ingår även NSP Maskin i Nordmaling
som eget arbetsställe. ÅMV Production AB är ett helägt dotterbolag till Norrlandsindustrier AB (publ).

NORRSTRAND ÅSELE | Tel. vxl 0941-567 11 | Fax0941-567 17
Kontaktperson: Anders Westman | Tel. 0941-567 18, 070-662 22 78
e-post: anders.westman@@aselemek.com | www.aselemek.com

Ett brett utbud av
ställverk med många
möjligheter
Ställverk för Primär- och Sekundärdistribution 12-52 kV
Vår produktportfölj erbjuder ställverk för olika behov
och förutsättningar. Det finns luft- och gasisolerade
ställverk och möjlighet att välja brytteknik med SF6
eller vakuum. Med våra svenska ställverk, Delta och
MSX, får ni ljusbågssäkra underhållsvänliga ställverk
med utdragbar brytare på egen truck, tillverkat enligt
svenska krav och normer.
Våra reläskyddsserier MiCOM och Sepam kännetecknas av välbeprövade skydds- och kontrollfunktioner som stödjer bland annat IEC 61850.
Tillsammans hittar vi den bästa lösningen!

www.schneider-electric.se
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i egen hög person
Mats Wessén har konstruerat och driftsatt
ett 50-tal reservkraftanläggningar i Sverige,
Norge och Island. Det han inte känner till
om reservkraft är knappast värt att veta.
– Att få slutföra ett projekt med nöjda
kunder ger alltid samma stora tillfredsställelse, säger Attacus Powers tekniske chef.

Mats Wessén har gått den långa vägen inom Attacus
Power, tidigare Genetech.
Han började som skåpmontör som 24-åring
1988, därefter jobbade han en period som provare och sedan även som servicetekniker.
– Jag har nog arbetat med det mesta inom
företaget, utom själva försäljningssidan, konstaterar han. Det har varit väldigt givande, eftersom
det har gett mig erfarenhet och god insyn i reservkraftsbranschen, berättar han.
I mitten på 1990-talet övergick han till en
tjänst som elkonstruktör och medverkade bland

annat, 1994-95, på Norsborgs Vattenverk och driftsättandet av sju nya reservkraftaggregat.
– Det var också företagets första riktigt stora
entreprenad, med tillhörande hus- och vägbyggnationer, minns han.
Sedan dess har han driftsatt ett 50-tal reservkraftsanläggningar från Kiruna i norr till Helsingborg i söder, samt en och annan utflykt till
Norge och Island.
Många resdagar
– Vissa år har jag haft mellan 100-150 resdagar i
tjänsten. Men det har också varit fantastiskt roliga år. Att få komma ut i landet och inleda projektsamarbeten med trevliga och samarbetsvilliga kunder har varit en stor förmån, säger Mats
Wessén.
I egenskap av teknisk chef medverkar han numera bland annat i utveckling och programmering av styrsystemens datautrustning och med

standardisering av Attacus Powers hela produktsortiment.
Samtidigt fungerar han även som kunskapsbank och bollplank åt företagets yngre konstruktörer och tekniker som under den senaste tiden
övertagit rollen att åka runt i landet och driftsätta anläggningar.
Ingen anläggning är den andra lik
Mats Wessén har exempelvis varit inblandad i stora
projekt på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Univers
itetssjukhuset i Linköping, Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm.
– Jag kan ärligt säga att ingen reservkraftanläggning är den andre lik, beroende på kundens
önskemål och placering. Just av den anledningen
är det också ett roligt och omväxlande arbete. Att
hitta problemlösningar och kunna slutföra projekt tillsammans med nöjda kunder ger alltid
samma stora tillfredsställelse, säger han.

MATS WESSÉNS PROJEKT
Här är några projekt som Mats Wessén har varit inblandad i:
• 1994-95: Norsborgs Vattenverk – 7 aggregat (7 x 1900 kVA)
• 1997-98: Akademiska Sjukhuset i Uppsala Etapp 1
– 3 aggregat (3 x 1800 kVA)
• 1999: Mölndals Lasarett – 1 nytt aggregat samt ombyggnad
av 1 gammalt. (1800 kVA + 900 kVA)
• 1999: Mora Lasarett – 4 aggregat (4 x 500 kVA)
• 1999: National University Hospital Reykjavik
– 2 aggregat (2x1300kVA)
• 2000: Universitetssjukhuset Linköping - Nätstyrdator
• 2001: Södersjukhuset – 3 aggregat (3 x 2300 kVA)
• 2001: Akademiska Sjukhuset i Uppsala Etapp 2
– 2 aggregat (2x 880 kVA)
• 2002: St. Olavs Sjukhus i Trondheim – 4 aggregat
(4x1950kVA)
• 2003: Karolinska Universitetssjukhuset Solna
– 6 aggregat (6x2100kVA)
• 2004: Universitetssjukhuset Linköping – 3 aggregat
(3 x 1900 kVA)
• 2007: IKEA Älmhult/Osby – 2 st anläggningar med
2 aggregat i varje (2 st 2x1900kVA)
• 2008: Hudiksvalls Lasarett – 2 aggregat (2 x 1500 kVA)
• 2008–2009: Akademiska Sjukhuset i Uppsala Etapp 3

”Jag kan ärligt säga att ingen
reservkraftanläggning är den
andre lik, beroende på kundens
önskemål och placering.”

– 3 aggregat (3 x 3300 kVA)
• 2010: Akademiska Sjukhuset i Uppsala Etapp 4
– Uppgradering styrsystem och startsystem (3 x 1800 kVA)
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Foto: Tina Stavrén

Mr Reservkraft

Sveriges största reservkraftsanläggning finns i Uppsala

Foto: Tina Stavrén

– Attacus Powers
roll i projektet är att
leverera av reservkraft
och avbrottsfri
kraftförsörjning, men
även nya ställverk
och transformatorstationer ingår, säger
projektledaren Robert
Asplund.

Foto: Anders Nilsson

Attacus Power har en central roll i det pågående kraftprojektet ESKIL på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Fullt utbyggt är det Sveriges största reservkraft
anläggning med en totalkapacitet på 21,8 Megavolt
ampere (MVA) , berättar projektledaren Robert Asplund.

2007 togs beslut om att införa ett toppmodernt elkraftsförsörjningssystem på
Akademiska sjukhuset. De nya aggregaten
ska tillsammans klara sjukhusets hela el- och
kraftförsörjning, men även ha reservkraft
dimensionerad för de kommande 30 åren.
– Attacus Powers roll i projektet är att
leverera av reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning, men även nya ställverk och
transformatorstationer ingår, säger projektledaren Robert Asplund.
Egen el vid avbrott
Uppdraget handlar om att skapa kapacitet
för egen producerad el (reservkraft) som
motsvarar upp till 120 % av behovet så att
sjukhuset ska kunna försörjas vid avbrott
i yttre nät.
Samtidigt utvecklar man också kapacitet
för central avbrottsfri kraft (UPS-försörjning) som ska klara 40-50 % av sjukhusets
hela behov.
Kapacitetstaket är nått
Elförsörjningssystemet på Akademiska sjukhuset är baserad på teknik och krav från
70-talet, men har de senaste åren kompletterats och utökats med nya byggnader och

Akademiska sjukhusets Thomas Collin driftchef och Mats Eriksson eldriftledare

reservkraftsaggregat. Flera av anläggningens delar har dock uppnått sin tekniska
livslängd och även kapacitetstaket är nått.
Tryggare med modern teknik
Med dagens begränsade system leder det
ofta till problem och höga kostnader som
följd, samtidigt som behovet av reservkraft
och avbrottsfri UPS-kraft ökar inom vården.
– Ja, det är verkligen skönt att detta
äntligen blivit av och att vi redan har tagit
stora delar av anläggningen i drift. Skönt
också med ny modern teknik som vi upp-

lever som tryggare och säkrare än den vi för
ut hade, säger driftschefen Thomas Collin
vid Landstingsservice.
Så här långt har Attacus Power levererat
tre dieselaggregat med 20-cylindriga diesel
motorer som vardera är på 3 300 kilowatt
och ytterligare två levereras under hösten
2011. Dessutom har tre mindre aggregat
redan uppgraderats och implementerats
med den nya anläggningen.
Åtta dieselaggregat
När projektet avslutas 2012 kommer Attacus Power ha installerat och driftsatt totalt

MOBILA AGGREGAT
Attacus Powers mobila generatoraggregat

FÖRDELAR MED MOBILA AGGREGAT

tillverkas i ett antal standardmodeller och täcker

• Användarvänliga – byggda för att vara mobila

effektområdet 30-794 kVA.

• Låg vikt, låg ljudnivå, hög effekt

Som tilläggsalternativ finns olika styrsystem.

• Enkla att serva

70 dBA/7 meter är standard som ljudnivå,

• Rostskyddande material genom varmgalvani-

finns även modeller ner till 58 dBA/3 meter.
Aggregaten är byggda på slägvagnar som får
framföras i 30 km/h alternativt 80 km/h. Släpen
är enkla och lätta att manövrera.
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serade chassin och överbyggnad i aluzink
• Modulbyggnad i sektioner förenklar byte av
enhet vid skada
GTC 100M-Mobilt aggregat 100 kVA
med en vikt under 2 000 kg.

Foto: Anders Nilsson

När projektet avslutas 2012 kommer Attacus Power ha installerat och driftsatt totalt åtta dieselaggregat med en samlad kapacitet på 21,8 Megavoltampere (MVA).

åtta dieselaggregat på Akademiska sjukhuset med en samlad kapacitet på 21,8 Megavoltampere (MVA) . Med den nybyggda
tankanläggningen fylld med diesel kan man
köra anläggningen för fullt i sju dygn utan
påfyllning.
Det robusta sjukhuset
Detta gör i sin tur att Akademiska sjukhuset kan leva upp till socialstyrelsens krav
om ”Det Robusta Sjukhuset.”
Projektet går under namnet ESKIL som
står för Engagemang, Säkerhet, Kostnader,
Information och Ledstjärna.

Beställaren, Landstingsservice i Uppsala
län, har upphandlat enligt partneringmodellen med fem inblandade leverantörer;
förutom Attacus Power även Schneider,
Piller, Sahléns Elektriska och SH Bygg.
– Vi har kontinuerliga bygg- och planeringsmöten och arbetet fortlöper enligt
tidsschemat, förklarar Robert Asplund.
Lösningar som alla är nöjda med
– Samarbetet med Attacus fungerar mycket
bra och det känns tryggt med en entreprenör
som har erfarenhet av att jobba i driftsatta
elkraftanläggningar för storsjukhus. Ett

extra plus i sammanhanget är också att vi
faktiskt jobbat ihop tidigare. Vid den senaste uppgraderingen av sjukhusets reservkraft, för drygt 10 år sedan, var det även
då Attacus (dåvarande Genetech) som
levererade utrustning och montage, säger
han.
– Vi har haft många diskussioner under
projektets gång och det har nästan alltid
slutat med att vi har hittat lösningar som
alla är nöjda med, säger Thomas Collin.
I Attacus Powers avtal med Landstingsservice ingår också utbildning av driftspersonal samt jourservice.

TRE LJUDKLASSER

inspelningsplats med en ljudnivå långt under

Attacus Power mobila generatoraggregat

samtalsnivå.

indelas i följande tre ljudnivåer:

Ljudnivå: 51 dBA / 7 m (58 dBA / 3m)

Mobila aggregat: Aggregat som har mindre än

Golden Silence: Används av uthyrningsbolag

halva ljudnivån mot EU-kraven.

och elnätägare samt som reservkraftaggregat.

Ljudnivå: 70 dBA/7 meter.

Har en mycket tydlig miljöprofil. Används även

Sammanlagt kommer Akademiska
Sjukhuset att kunna
lagra drygt 7 000 000
liter diesel i förråds
tankarna.

nattetid i centralorter.
Movie Super Silent: För filminspelningar och tv-

Ljudnivå: 61-63 dBA / 7 m

sändningar. Ljudnivån motsvarar filmindustrins
krav och aggregatet kan placeras nära en film-

Movie Super Silent.
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Nya kontroll och skyddsapparater. Smart teknik
för pålitliga prestationer.

Välkommen till nästa generation kontroll och skyddsapparater från ABB.
Tuffa scenarier kräver absolut pålitlighet. Dålig nätkvalitet med spänningsvariationer
eller korta spänningsfall är inte ett alternativ.
Vår nya unika kontaktor kan styras med såväl AC som DC. Minskad
energiförbrukning är en självklarhet. Läs mer på www.abb.se/lagspanning

ABB AB
Cewe-Control
Telefon 021 32 50 00

Foto: Tina Stavrén

Jörgen Sundström, VD Eltech, Jens Näsström, produktionschef Attacus Power, och Johan Andersson, försäljningsingenjör ABB, har ett nära samarbete.

Öppen dialog nyckeln till
framgångsrikt samarbete
”Endast det bästa är gott nog”. Det gamla
talesättet stämmer till punkt och pricka
när det gäller Attacus Powers val av Eltech
och ABB som samarbetspartners.

Det egenutvecklade styrsystemet Magic är hjärtat
i Attacus Powers reservkraftsgeneratorer. Tack vare
en framgångsrik samarbetsmodell med leverantörerna Eltech och ABB har man i dag skaffat sig
bättre kontroll av produktionskedjan för styrsystemets hårdvara och en gemensam plattform för
utveckling av automatikskåp.
Öppna kort ger kostnadsbesparingar
– Vi kör alltid med öppna kort och en ärlig dialog
där alla parter strävar efter att hitta nya och bättre lösningar. Detta leder i slutändan till kostnadsbesparingar i tillverkning samt materiella och
funktionella förbättringar, berättar Attacus Powers
produktionschef Jens Näsström.
Tidigare tillverkades hårdvaran för styrsystemet
i Skottland. Det innebar dels dyra och tidskrävande frakter men även svårigheter att upprätthålla en bra dialog och ett erfarenhetsutbyte med
leverantören.

Sedan sommaren 2010 är det Örnsköldsviks
företaget Eltech som ansvarar för produktionen
och ABB bistår i sin tur med lågspänningsutrustningen i automatikskåpen – säkringar, kontaktorer,
reläer, tryckknappar och så vidare.
– Det är förstås en klar fördel att leverantören
finns på endast 25 mils avstånd. Om vi stöter på
problem med exempelvis reklamationer eller reserv
delar, behöver vi bara kontakta Eltech för att få
omedelbar service, förklarar Jens Näsström.
Regelbundna möten
Parterna träffas regelbundet, oftast flera gånger i
månaden, för att diskutera kring nya förbättringar
och utvecklingsmöjligheter.
– Den öppna dialogen är helt klart nyckeln till
det givande samarbetet, anser Eltechs VD Jörgen
Söderström. Det är en fortlöpande process och vi
är alla lyhörda inför varandras idéer, tillägger Jens
Näsström.
Johan Andersson, säljare på ABB, håller med.
– Det pågår en ständig trepartsdialog med feedback, förslag och förbättringar – från VD ner till
konstruktion och logistik. Det ger samarbetet ytter
ligare en dimension, förklarar Johan Andersson.

Hårdvaran för
styrsystemet
Magic som idag
tillverkas av Eltech.

Krävande miljöer
Eltech tillverkar elektronik och elskåp till kunder
där deras utrustning används i krävande miljöer.
ABB erbjuder ett komplett sortiment långspänningsprodukter, mer än 30 000 artiklar.
Lägg därtill ABB:s lokala och globala närvaro
med deras breda kompetens, så var det inget svårt
val för Attacus Power att inleda samarbete.
– Det känns väldigt stimulerande att få jobba ihop
med leverantörer som är så genuint intresserade
av att utveckla våra produkter, säger Jens Näsström.
www.attacuspower.se | 13

Tillgänglighet – dygnet runt
Attacus Power har en egen eftermarknadsavdelning för att säkerställa att kunderna alltid ska kunna
känna sig nöjda och trygga efter
leverans.

Kunderna erbjuds att teckna anläggnings
anpassade trygghetsavtal med support
24/7, årlig förebyggande underhåll och
avhjälpande underhåll.
Avtalen kan även utökas med options
om jourinställning, provkörningar och
underhåll på övrig specifik utrustning
som UPS och ställverk.
För att klara av att hålla denna höga
servicenivå har Attacus Power etablerat
ett starkt nätverk av samarbetsparters och
ackrediterade tekniker runt om i landet,
som arbetar med den senaste tekniken.
Dygnet-runt-assistans
– Kunden ska alltid känna sig trygg med
sin anläggning och därför känner vi ett
stort ansvar att kunna bistå med dygnet
runt-assistans, säger eftermarknadschefen
Mattias Blomberg.
– När akuta situationer uppstår sker
omedelbart en tempoväxling och vi lägger
all fokus på att hitta snabba lösningar.
Förutom tekniker med bred kompetens finns även personal som leder och
samordnar insatserna.
– Vi betraktar eftermarknaden – som
normalt är slutet på en affär – som början
till en ny. En långsiktigt trygg relation med
kunder innebär oftast återkommande
kunder, konstaterar Mattias Blomberg.

1
Tomas Lindegren (Servicekoordinator) och Mattias Blomberg (Eftermarknadschef) är två nyckelpersoner som utgör en del av den administrativa
personalen kring Eftermarknaden.

2
Varje tekniker är utrustad med en iPad som
nyttjas för ärendehantering samt för dokumentation av underhåll enligt servicerapport/protokoll. Med iPaden kommer de även åt servern
för att kunna inhämta nödvändig information
enligt ”Just in time” vid behov.

7

6
Servicetekniker Lars Själander i full färd med
att ta olja för den oljeanalys som görs en gång
per år hos våra serviceavtalkunder.

I servicebilarna finns en mängd utrustning och verktyg förvarade i väskor
och förvaringsfack. In i anläggning tar tekniker dock endast med den
utrustning som krävs för det jobb han för tillfället ska utföra.

Ställer er verksamhet höga krav på
Ställer
er verksamhettillförlitlighet?
höga krav på
kraftförsörjningens
kraftförsörjningens tillförlitlighet?
Kontakta oss!
Kontaktakraft.
oss!
- Vi kan reserv- och avbrottsfri
- Vi kan reserv- och avbrottsfri kraft.
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Ställer er verksamhet höga krav på

– året runt
Foton: Tina Stavrén

Servicetekniker som genomför förebyggande underhåll.

5

4

3

Vid det årliga förebyggande underhåller nyttjar tekniker värmekamera för att identifiera dålig kontakt i plitar, relän och
onödig värmeutveckling i diverse kablage och skenor.

IR Termometer används bland annat för att
upptäcka slitage i tid på aggregat försedda
med turbo. Turbons värme vid viss belastning
avslöjar vilken kondition den är i.

10

9
8
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Servicetekniker har genomgång inför det
förebyggande underhållet på Östersunds
sjukhus.

Servicebilarna, ”Amarok” har förutom verktyg och annan utrustning även ett lager med de mest frekvent förekommande
reservdelarna. Detta gör att tekniker numer efter felsökning
oftast även kan avhjälpa felet vid samma besök. Amarokens
breda användningsområde gör att den lämpar sig både för
långa landvägstransporter som avstickare på mindre grus och
traktorvägar för service av TeliaSoneras alla telecomaggregat.

Efter avslutad service ringer Andreas upp Flexipower
(reservkraftaggregat för telecom) för att säkerställa att
inga larm är aktiva samt att inbrottslarmet åter är aktiverat.
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Ett tryggt val!

MTU:s motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet
och för att möta dagens och morgondagens miljökrav.
Detta har gjort MTU till en av världens ledande leverantörer
av motorer för generatoraggregat. Med ett stort urval av
motorer för aggregateffekter mellan 500 och 3500 kVA och
ett mycket kompetent serviceteam erbjuder vi såväl
prestanda som trygghet.

Vi är en helhetsleverantör av
elektromekanik, såsom tillverkning
av kablage, monteringsarbeten,
byggen av apparatskåp där vi kan
Vi är en helhetsleverantör av elektromekanik,
erbjuda allt från planering, inköp
såsom tillverkning av kablage, monteringsarbetillapparatskåp
färdig produkt.
ten,
av
vi kan erbjuda
Vi byggen
är en helhetsleverantör
av där
elektromekanik,

tillverkning inköp
av kablage,
monteringsarbealltsåsom
från planering,
till färdig
produkt.
ten, byggen av apparatskåp där vi kan erbjuda
allt från planering, inköp till färdig produkt.

Tel: 08-500 121 40
www.swedmotor.se, info@swedmotor.se

Industriv. 1 • 910 50 Fredrika
Industriv.
1 •0943-100
910 50 Fredrika
Tel/fax:
00
Tel/fax: 0943-100 00
E-post: info@frekab.se
• www.frekab.se
E-post: info@frekab.se • www.frekab.se

TÖREBODA SVETS AB

– TILLVERKNING AV TYPGODKÄNDA K-CISTERNER
Vi tillverkar typgodkända k-cisterner och behållare för brandfarlig vara. Från 1,5 m3
till 150 m3. Vi tillverkar såväl ovanjord- som underjordcisterner, cylindrar eller
rektangulära, stående eller liggande, med eller utan invallning.
Cisternerna tillverkas enligt Cisternanvisning V eller VIII och enligt föreskrift säifs
1997:9. Med samtliga anläggningar följer ett typgodkännande.
I vårt eget måleri färgsätter vi cisternerna helt enligt våra kunders önskemål.

Välkomna att kontakta oss för att diskutera Era behov!

– tillverkning av typgodkända k-cisterner

Tel. 0506-160 30 | Fax 0506-162 70 | E-post: toreboda.svets@swipnet.se | www.torebodasvets.se
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Foton: Tina Stavrén

Mekonstruktion sker i både 2D- och 3D-CAD.

Microprocessorn i det egenutvecklade styrsystemet Magic.

Vy inifrån Attacus Powers verkstad.

Produktionskedjan

Så skapas en anläggning
Så fort säljaren överlämnar projektpärmen
med anläggningen som kunden beställt
startar el- och mekkonstruktörer på Attacus
Power arbetet med att kundanpassa
produkten.

Materialspecifikationer upprättas i MPS-systemet
som sedan ligger till grund för inköp.
Automatikskåpen anpassas vid behov från en
standard som Attacus Power fastslagit tillsammans
med kunden.

samt installationer för ventilationskanaler, skorsten med mera.
Eftersom det är frågan om omfattande utrustning
på liten yta krävs också noggrann samordning.
Anläggningsdokumentationen, med bland annat instruktioner för drift, skötsel, felsökning samt
ritningar och komponentförteckningar sammanställs av konstruktörerna och överlämnas alltid till
kunden efter godkänd slutbesiktning.

Under projektets gång förs alltid en nära dialog med
kundens representanter så att deras högt ställda
förväntningar infrias. Kunden bjuds också in att
medverka vid testkörningen.
När konstruktörerna granskat säljarnas produkt
specifikationer, som innehåller uppgifter för det
aktuella projektet, så startar deras arbete. De plockar
fram tillverkningsunderlag för styrskåp, hjälpkraft,
avgassystem, bränslesystem samt ventilation.

3D-ritningarna utgör grunden
Ritningarna, som oftast utförs i 3D, ligger sedan
till grund för att bygga ihop aggregatet i verkstaden.
Parallellt med att aggregatet byggs fortgår förberedelserna för ett kommande montage i anläggningen. Bränsle-, avgas- och ventilationssystemet
ritas ihop.
När det handlar om totalentreprenad ingår även
ritningar av byggnad där anläggningen ska stå,

Kommunikationen mellan motorn och automatikskåpet
ansluts.

Luay Kamal förbereder ett reservkraftsaggregat inför
slutprovning.

Dubbla start- och manöverbatterier för ökad start
säkerhet.

Ulf Wahlström öppnar generatorlådan för att montera
strömtransformatorer.

Kent Kvärnsten ansluter en värmeväxlare till en dieselmotor.

Bengt-Erik Martinsson och Kristofer Brattgrå verifierar
en reservkraftscontainer med ställverk och UPS.
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Dieselmotorer

Vårt omfattande motorprogram av certifierade
lågemissionsmotorer sträcker sig från 5 kVA till
2500 kVA. Dessutom har vi ett omfattande reservdels- och tillbehörsprogram som förenklar motorinstallationerna och ger dig långsiktig trygghet
när din motor behöver service.

Gör som Attacus Power – välj en
dieselmotor från Malte Månson!
Box 133
596 23 Skänninge
Tel: 0142-29 91 00
Fax: 0142-413 50
info@maltemanson.com

To-Do List:

stage iiia compliant

Stage IIIA emission
standards? Cross it
off your to-do list.
The new generation of G-Drive engines from
Cummins meets the stringent EU Stage IIIA
emission regulations that took effect in January
2011. We have made significant improvements
in the electronics, the cylinder, the turbocharger
and the fuel system. Result: Cummins is the
first to release EU Stage IIIA compliant engines
at both 50 and 60 Hz.

To learn more, visit cumminsgdrive.com
A Cummins engine, with the performance and reliability you have come to expect.
©2011 Cummins Power Generation. All rights reserved. Cummins® and the “C” logo are registered trademarks of Cummins Inc.
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för varje effektbehov

Attacus bygger för människan
ATTACUS INVEST AB

entreprenadform som beställaren önskar. Vi är cirka

är vi 60 personer med en årlig omsättning på cirka

Adress: Box 725, 831 28 ÖSTERSUND

70 personer med en omsättning på ca 150 miljoner

70 miljoner kronor.

Tel: 063-55 67 00 Fax: 063-55 67 01

kronor.

Besöksadress: Strandgatan 21

ATTACUS POWER AB

Org nr: 556348-3683
Webbsida: www.attacus.se

ATTACUS MARK & MASKIN AB

Tel: 063- 57 17 00

E-post: invest@attacus.se

Tel: 063-55 67 00

Adress: Box 725, 831 28 ÖSTERSUND

VD: Per Nilsson

Adress: Box 725, 831 28 ÖSTERSUND

Besöksadress: Brosslarvägen 13

E-post: mark@attacus.se

E-post: info@attacuspower.se

VD: Bertil Danielsson

Webbsida: www.attacuspower.se

Attacus Invest AB är koncernmoder för Attacusgruppen med 400 anställda och en årsomsättning
på cirka 600 miljoner kronor.
Attacusgruppen består av åtta offensiva företag
som tillsammans har en mycket stor bredd och
kompetens inom entreprenadprojekt vilket gör oss
till en mycket stark totalleverantör.

VD: Hans Ederwall
Attacus Mark & Maskin AB bildades 1972. Vårt
arbetsområde är i huvudsak Jämtlands län men vi
utför även entreprenader utanför länsgränsen.
Vi utför allt inom mark- och anläggningsarbeten

TEMAB MEKAN I ÅRE AB
Tel: 0640-410 91

samt även lösullsisolering, rivningsentreprenader

Adress: Stationsvägen 103, 830 02 MATTMAR

Attacus är namnet på en fjäril – en av naturens

och betonghåltagning. Tillsammans är vi ca 50

E-post: info@temab.se

skönaste skapelser. För oss är fjärilen en påmin-

personer med en omsättning på ca 55 miljoner

Webbsida: www.temab.se

nelse om miljöns betydelse för människan. Attacus

kronor.

VD: Björn Wiklander

bygger för människan.
Temab Mekan AB grundades 1949 och är ett Jämt-

ATTACUS RÖR & ENERGI AB

lands äldsta svets och smidesföretag. Vi arbetar

ATTACUS FASTIGHETER AB

Tel: 063-55 67 20

främst med större järnkonstruktioner som damm-

Tel: 063-55 67 00

Adress: Box 725, 831 28 ÖSTERSUND

luckor till vattenkraftverk, dumperkorgar, bergflak

Adress: Box 725, 831 28 ÖSTERSUND

E-post: ror@attacus.se

och byggnadssmide. Vårt arbetsområde är riks-

E-post: fastigheter@attacus.se

VD: Lars Mooe

täckande, men vi utför även vissa uppdrag inom

Fastighetschef: Klas Nilsson

över Norden.
Rör & Energi AB är Jämtlands äldsta VVS-företag

Attacus Fastigheter AB består av två helägda

efter bildandet 1928. Vårt arbetsområde är i

dotterbolag till Attacus Invest AB, Attacus

huvudsak Jämtlands län och västra Medelpad men

Västerport AB och Attacus Fastigheter AB.

vi utför även entreprenader i övriga Sverige.

Vår totala förvaltning uppgår till 37 000 m2 ut-

Företaget arbetar med värme och sanitetsinstal-

Vi utför även alla typer av svets och smidesarbeten,
montage och maskinbearbetning.

SCF BETONGELEMENT AB

hyrningsbar yta varav 130 lägenheter om 10 000 m2

lationer samt energibesparing inom ny- och

Tel: 0670-64 74 99

och 2000 m2 kontor. Våra uppdrag är både teknisk

ombyggnationer. Vi utför även rörarbeten med

Adress: Box 560, 833 24 STRÖMSUND

och administrativ förvaltning. På egen yta bedrivs

licenskrav med industrin som uppdragsgivare och

E-post: indo@scfbetong.se

egen produktion.

inom Jämtkrafts fjärrvärmenät har vi anslutit mer än

Webbsida: www.scfbetong.se

2000 abonnentcentraler.

VD: Maj Britt Ringvall

Arbetande i förvaltningsuppdragen är förutom
Attacus administrativa personal, fastighetschef
Klas Nilsson med två stycken fastighetsskötare.

Tillsammans är vi 35 personer med en omsättning på cirka 40 miljoner kronor.

I mer än 40 år har SCF Betongelement konstruerat
och producerat prefabricerade betongelement till
bostäder, industrier, skolor, sjukhus, hotell och

ATTACUS BYGG AB

ATTACUS JÄMTLANDSHUS AB

kontor. Vi dekorerar fasader i betong, bygger

Tel: 063-55 67 00

Tel: 0644-64 21 00

utemiljöer och påverkar stadsbilder.

Adress: Box 725, 831 28 ÖSTERSUND

Adress: Box 30, 830 70 HAMMERDAL

E-post: bygg@attacus.se

E-post: info@jamtlandshus.se

fabriken. Totalt 16 000 kvm ligger under tak och till

VD: Tommy Lif

Webbsida: www.jamtlandshus.se

den ska läggas en lageryta på 40 000 kvm utomhus

VD: Gerhard Törnqvist

under traverser och lyftkranar. Järnvägsspår leder

Vårt huvudsakliga arbetsområde är Norra Sverige

direkt in i fabriksområdet.

och Stockholm med tyngdpunkten förlagd i

Attacus Jämtlandshus AB konstruerar och tillverkar

Jämtlands län.

trästommar till byggindustrin. Vår marknad finns

Vi åtar oss alla typer av byggentreprenader som

I omedelbar anslutning till vårt kontor ligger

Vi har en produktionskapacitet på 50 000 årston
betongelement.

främst i Stockholm och Uppsala.

bostäder, industrier, kontor och servicebyggnader

Vi tillverkar tre olika produktgrupper; utfacknings-

lika väl som renoveringar och ombyggnader i den

väggar, villagrupper samt takkassetter. Tillsammans

www.attacuspower.se | 19

ATTACUS POWER AB
Adress: Box 725, 831 28 ÖSTERSUND

Besöksadress: Brosslarvägen 13
Tel: +46 (0) 63 571700

E-post: info@attacuspower.se
Hemsida: www.attacuspower.se

Produktion: www.roxx.se Tryck: ?????

VD

FÖRSÄLJNING

FÖRSÄLJNING

FÖRSÄLJNING

Hans Ederwall

Mats Hermansson

Claes P Hull

Per Enzell

+46 (0)70 515 06 77

+46 (0)72-221 66 15

+46 (70)-650 55 70

+46 (0)72-221 66 12

hans.ederwall@attacuspower.se

mats.hermansson@attacuspower.se

claes.p.hull@attacuspower.se

per.enzell@attacuspower.se

PRODUKTIONSCHEF

TEKNISK CHEF

EFTERMARKNADSCHEF

SERVICEKOORDINATOR

Jens Näsström

Mats Wessén

Mattias Blomberg

Tomas Lindegren

+46 (0)72-221 66 10

+46 (0)72-221 66 17

+46 (0)72-221 66 16

+46 (0)72-248 66 06

jens.nasstrom@attacuspower.se

mats.wessen@attacuspower.se

mattias.blomberg@attacuspower.se

tomas.lindegren@attacuspower.se

PROJEKTLEDARE

PROJEKTLEDARE

PROJEKTLEDARE

Nicklas Jonsson

Robert Asplund

Rolf Häggström

+46 (0)70-910 10 35

+46 (0)72-248 66 01

+46 (0)72-248 66 05

nicklas.jonsson@attacuspower.se

robert.asplund@attacuspower.se

rolf.haggstrom@attacuspower.se

