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Goodtech bygger om
400kV stamnätsstation
Svenska Kraftnät har beslutat att modernisera sin
stamnätsstation CT63 Tuna belägen i Uppland cirka 2 mil
nordost om Uppsala. Goodtech har vunnit uppdraget
att ansvara för den omfattande ombyggnaden i en
totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 70
miljoner svenska kronor.
- Svenska Kraftnät genomför ombyggnaden som
en del i sitt moderniseringsprogram av det svenska
stamnätet. Ombyggnaden syftar bland annat till att
sänka höga underhållskostnader samt att minska den
miljöpåverkan som befintligt GIS-ställverk innebär,
säger Magnus Kristiansson, Kraftchef division Sverige
Nord inom Goodtech.
Goodtechs totalentreprenad avser konstruktion,
leverans och montage av ett modernt 400 kV
luftisolerat ställverk i tvåbrytarutförande, två stycken
400 kV ledningsfack, ett 400 kV transformatorfack och
kontrollanläggning samt komplettering av lokal- och
hjälpkraftssystem.
- Många av våra kunder ger oss fortsatt förtroende i
nya projekt vilket vi anser är ett ypperligt bevis på att vi
är bra på det vi gör, avslutar Kristiansson.

Goodtech tar sig an
tunnlarna i Hallandsåsen
Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för komplett
kraftförsörjningsleverans på sträckan Båstad N – Forslöv
som går genom tunnlarna i Hallandsåsen. Beställare är
Trafikverket och ordervärdet uppgår till cirka 150 miljoner
svenska kronor.
Arbetet omfattar flera av Goodtechs kompetensområden inom järnväg, kraft och tunnelinstallationer.
Uppdraget rymmer bland annat leverans och installation
av kraftförsörjning till teknikhus, signalkiosker,
tvärtunnlar och teleanläggningar, tunnel- och
bangårdsbelysning samt fjärrstyrning.
Sträckan och tunneln genom Hallandsåsen, som
beräknas stå klar för tågtrafik 2015, är en viktig del av
utbyggnaden av Västkustbanan mellan Göteborg och
Lund till dubbelspår. Tunnlarna i Hallandsåsen består av
två 8,7 km långa enkelspårstunnlar som förbinds med
totalt nitton stycken tvärtunnlar.

En god start på 2013
Tiden och utvecklingen går i rask takt,
uttrycket att tiden går ännu fortare när
man har roligt stämmer verkligen in väl
på mig som ledare för Goodtech.

Vidar Låte, koncernchef
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I skrivande stund har vi nyligen
presenterat koncernens resultat och
omsättningstal för helåret 2012 och

är samtidigt inne i mars månad med full
aktivitet och ruljans i butiken.
Det gångna året kännetecknas av ett
lyckat år för Goodtech. Omsättningen
ökade med cirka 9 procent till 2 460
miljoner svenska kronor och resultatet
för helåret landade på lite drygt 55

Goodtech och Facebook = Sant
Facebook har valt att förlägga sitt första
europeiska datacenter i Luleå. Goodtech
har utsetts att utföra uppdraget att tillhandahålla
en komplett underhållslösning i den löpande
verksamheten samt genomföra planerat och
avhjälpande underhåll. Detta är det största datacentret
i sitt slag i Europa, med ett stort teknikinnehåll och högt
ställda tillgänglighetskrav.
Datacentret som uppförs i Luleå har en area på 28 000
kvadratmeter vilket motsvarar drygt 4 fotbollsplaner.
Bygget sker i fyra etapper och helt färdigställt kommer
det bestå av fyra högeffektiva serverhallar. Hela
anläggningen väntas vara klar 2014. En stor del av
trafiken från världens 1 miljard Facebook-användare
kommer då att hanteras i det nya datacentret.

B02:02
Nu är det dags att boka in 13-17 maj
och Elfack 2013 i kalendern.
Läs mer och boka biljett
på vår hemsida.
www.goodtech.se/elfack
Vi ses i Göteborg.

Goodtech installerar mer i MAX-lab IV
Goodtech Projects & Services AB har
tillsammans med APQ El AB vunnit fortsatt förtroende
i samband med uppförandet av MAX-lab IV – svensk
forsknings största infrastrukturprojekt historiskt sett.
Det nya uppdraget omfattar ansvar för leverans,
konstruktion och montage av bland annat
transformatorer, hög- och lågspänningsställverk,
allmän kraft och belysning samt brandlarm ingående
i etapp 2 för projekt MAX IV. Uppdraget kompletterar
etapp 1, vilken även den utförs idag av Goodtech och
APQ tillsammans genom det delägda bolaget GAQ
Contracting AB som ägs i lika delar om 50 procent.
- Självfallet är det glädjande och samtidigt
stimulerande att vi tillsammans med APQ på nytt vunnit
förtroende i byggandet av MAX-lab IV. Båda etapperna
är värda cirka 170 Mkr för GAQ Contracting och utförs i
ett samverkansprojekt med vår beställare PEAB Sverige
AB och övriga entreprenörer, säger Magnus Falkman,
divisionschef Sverige Syd Goodtech.
Forskningsanläggningen som nu växer fram i
nordöstra delarna av Lund är en viktig investering
med ett stort avtryck för regionen långt utanför den
vetenskapliga sektorn. Anläggningen beräknas vara
färdigställd 2015.

miljoner svenska kronor. Tillsammans
med våra kunder har vi avslutat flera
spännande projekt inom samtliga våra
verksamhetsområden. Våra tekniska
lösningar, tjänster och leveranser är med
facit i hand lika med de bästa i klassen
och viktiga för våra kunders framtid.

Goodtech bygger ny
biogassanläggning
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) har
valt Goodtech Environment AB som leverantör
för utbyggnaden av sin biogasanläggning.
Kontraktssumman uppgår till cirka 37 miljoner svenska
kronor och befäster Goodtechs ställning inom biogas på
den nordiska marknaden.
Den befintliga anläggningen behandlar ca 80.000
ton/år och producerar cirka 40 GWh biogas som
uppgraderas till biogas för bussar och bilar. Med
utbyggnaden utökas kapaciteten till cirka 160.000 ton/år
och en biogasproduktion på det dubbla till 80 GWh.
Leveransen omfattar processutrustning samt
elinstallation och styrsystem. Projekteringen startar
omedelbart och anläggningen ska vara i drift i slutet
av året.

Under 2013 fortsätter vi att fokusera på
erfarenhetsåterföring samt kompetensoch systemutveckling, allt för att höja
ribban ytterligare på våra uppdrag och
leveranser. Det är med stolthet vi på
Goodtech blickar framåt mot ännu
ett framgångsrikt år.

Starten bådar verkligen gott med flera
nya intressanta projekt som vi vunnit och
startat igång den senaste tiden. Du läser
mer om några av dessa projekt i denna
utgåva av Goodtimes.

Tillsammans gör vi skillnad,
the Goodtech way!
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I BLICKFÅNGET - redaktionen besöker Bjertnæs Sag
 Sverre Bjertnæs blickar idag ut över en av de
mest moderna produktionslinjerna för träpanel.

 All hantering och transport av virket sker med automatik.

Bjertnæs Sag

Från traditionellt till
toppmodernt sågverk
Fakta om Bjertnæs Sag
 En av Norges största
tillverkare av invänding panel
 Familjeföretag som ägs
och drivs av Bjertnæs
generation två och tre
 Grundades som sågverk i 1950.
Startade hyvling tio år senare
och specialiserade sig på
invändig panel i 1990
 Byggde anläggning
för ytbehandling
(lack och måleri) i 2004
 Började med hyvling
av MDF i 2008
 Producerar totalt ca 8 miljoner
längdmeter panel per år,
vilket motsvarar ca 1 miljoner
kvadratmeter väggyta
 Anläggningens kapacitet är
120-150 meter per minut, det
vill säga 70 000 meter per
dag med två skift
 40% av dagens
produktion ytbehandlas
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Goodtech har regelbundet levererat produktionsutrustning
till Bjertnæs Sag sedan slutet av 70-talet. Nu är en ny
helautomatisk hyvellinje på plats – speciellt anpassad
och utformad till sågverket med signatur Goodtech.
I en vacker miljö längs Randsfjorden
på Jevnaker ligger Bjertnæs Sag, ett
familjeföretag som ägs och drivs av
Sverre Bjertnæs, hans fru Mona, och
sonen Christian. Företaget tillverkar
träpaneler och paneler i MDF för
alla tänkbara profiler och färger, med
minimal omställningstid och extrem
precision.

– Goodtech genomförde ett fantastiskt projekteringsarbete, säger Sverre
Bjertnæs. Vi nådde ända fram till
ritningen med nummer Z tills vi fann
den optimala lösningen. Vad som nu
återstår är endast en del programeringsarbeten, sedan så har vi förmodligen
den mest moderna anläggningen i hela
Skandinavien.

Omfattande och komplext projekt

Hög grad av automatisering

Hösten 2011 påbörjades projekteringen
med förutsättningarna att den befintliga produktionsanläggningen skulle
utökas för att bland annat ge plats för
en ny CNC-styrd hyvelmaskin. Några
av de gamla maskinerna som skulle
användas renoverades och hela anläggningen skulle uppgraderades från
230V till 400V.

När den nya hyvellinjen är optimerad
och körs med full effekt kan tre man
på två skift producera upp till 70 000
meter panel per dag.
Det överordnade styrsystemet håller
reda på all data som ex beställningar
och produktionsinformation. Två
scannrar, en före och en efter hyveln,
bistår med automatisk kvalitetskontroll

Vi återanvänder när det är möjligt och tänker nytt när det behövs. Noggrann projektering
har resulterat i en optimal layout med hänsyn till utrymme och effektivitet.

 Far och son Bjertnæs i hyvelrummet. När produktionen går
med full fart måste alla verktyg
slipas och kalibreras dagligen.

 Christian Bjertnæs studerer virket som scannas. Kameran ser bland annat mörka och ljusa
kvistar, röta, blånad, kådlåpor och sprickor i virket och sorterar ut felen efter storlek och antal.

och sortering. Alla interna transporter
som ex skärning, hyvling, fräsning,
foliering märkning och emballering
sker även det med automatik.
– De manuella operatörsplatserna är
nu ett minne blott, säger Sverre Bjertnæs. Nu går våra operatörer runt anläggningen och ser till att produktionen
löper som det är tänkt. Lyckligtvis har
vi unga medarbetare som är nyfikna
och har viljan att lära sig ny teknik.
Unik kvalitetskontroll

En av de stora förändringarna i anläggningen är den automatiska kamerasorteringen. En stort “öga” scannar virket på
väg till hyveln och ser till att plankorna
ligger korrekt med den vackraste sidan
nedåt. Efter att skivorna är hyvlade
scannras de åter och sorteras och kapas
efter kvalitet. Ett moment som som
tidigare utfördes visuellt av två personer
i produktionen.
– Att arbeta på sorteringen var ett
mycket krävande jobb som innebar att
stå vid ett transportband och bedöma
kvaliteten på alla plankor som i sin tur

passerade med en hastighet om 100
meter per minut, säger Sverre Bjertnæs.
Nu gör en kamera arbetet både snabbare
och mer exakt, vilket resulterar i både
bättre resursutnyttjande och jämnare
kvalitet.
Redo för framtiden

Den nya anläggningen består av
kvalitetskomponenter och utrustning
från välrenommerade leverantörer och
har en förväntad livslängd på cirka 15 år.
Under denna period kommer förmodligen “inredningstrender” förändras över
tid, därmed måste produktionen vara
anpassningsbar till nya krav.
– Vi följer självklart inredningstrender med stort intresse, allt för att anpassa
oss, säger Sverre Bjertnæs. Till exempel
såg vi tidigt i början av 2000-talet att
ytbehandling var en växande trend.
Under 2004 byggde vi en egen lack- och
målerianläggning och idag är ca 40% av
produktionen ytbehandlad. Samtidigt
pysslar vi med lite nyutveckling själv,
men det tänker jag inte avslöja något
om, avslutar han med glimten i ögat. 

 Skiss av produktionsanläggningen – version Z.

Fakta om leveransen
 Systemleverans, från design
till färdig anläggning
 Konstruktion och
leverans av nya maskiner
och utrustning
 Renovering av befintliga
maskiner och utrustning
 Byte av all elektrisk
installation, uppgradering
från 230 V till 400 V
 Transportsystem
 Överordnat styrsystem
 Programmering
 Driftsättning
och optimering

Visste du att...
Goodtech har uppemot 40 års
erfarenhet av att skapa alla
upptänkliga mekaniseringsoch hanteringslösningar till
träförädlingsindustrin och har
levererat mer än 500 skräddarsydda hyvellinjer världen över.
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Partnering,
en alltmer vanlig arbetsform inom byggsektorn
Alltfler förespråkar partnering inom byggsektorn. Partnering
kännetecknas av en process där kund och alla leverantörer
tillsammans och systematiskt finner en god form av samverkan
för att uppnå ett bättre gemensamt helhetsresultat i projektet.
Genom åren har Goodtech medverkat i
många lyckade partneringsprojekt med
gott resultat i hänsyn till kostnadsutfall, tekniskt lösning, kvalitet och
användarbehov. Entreprenadenheten i
Örebro är ett gott exempel på föredöme
i sak när det kommer till partnering.
– Jag har bara gott att säga om
arbetsformen. Det ger oss som elentreprenör större möjlighet att
påverka och bidra i ett tidigt skede i
byggprocessen. Med en tydlig projektorganisation skapas en trygg plattform för en medveten och gemensam
fokusering på arbetssätt, samverkan
och ekonomi mellan alla leverantörsled i projektet, berättar Anders Jönsson, Goodtechs enhetschef i Örebro.

Med mer än 60 montörer sysselsatta
i egen regi samt ett tjugotal montörer
inlånade både internt och externt under
hela 2012 är Goodtechs filial ledande
inom el- och teleinstallationer i Örebro
med omnejd. God resursfördelning, bra
dialog med beställare och kollegor samt
en engagerad och duktig montörsstyrka
är några av nyckelfaktorerna.
– När vi summerar 2012 var det vårt
bästa år hittintills, både omsättningsoch beläggningsmässigt. Det är många
faktorer som spelar in, men vårt sätt
att arbeta i olika samarbetsformer och
i partnering med både kund och andra
leverantör är nog den avgörande, avslutar Anders. 

Goodtech samverkansprojekt
För Goodtech är samverkansprojekt
en lagsport. Den samlade mängden
kunskap, erfarenhet och viljan till
samarbete är avgörande för ett lyckat
projekt. Och grundförutsättningen är
förtroende. Projekten kännetecknas
av att det finns gemensam målbild,
organisation, aktiviteter och
ekonomisk ram.
Kundfördelar
 Öppen redovisning
 Enhetlig och kundanpassad
dokumentation
 Kostnadseffektivt, gemensamma
smarta lösningar sparar pengar
 Gemensamma incitament
minimerar ställtid och väntetider
 Nya innovativa tekniska lösningar
kan inarbetas successivt
 Kortare byggtid

Pa r t n e r i n g

 Gemensam

 Projekt-

 Dialog/
relationer

 Tekniska lösningar

målbild
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organisation

i samverkan

 Ekonomiska ramar

& incitament

 Erfarenhetsöverföring och
ständiga förbättringar

Nya postterminalen
i Hallsberg
Goodtech har en av nyckelrollerna när den nya
terminalen i Hallsberg blir Postens nya logistiknav
för mellansverige. När bygget är helt klart nu i vår
hanteras mer än 1 miljon försändelser i den
hangarliknande terminalbyggnaden om
ca 27 000 kvadratmeter.

 På postterminalens gigantiska
tak har Goodtechs montörer
lagt ut mer än sex kilometer
åskledarlina.

Projektet till Posten är en gemensam

teknisk lösning som utförs i nära
samarbete (intern partnering) med
byggherren NCC och de övriga entreprenörerna NVS och Luftkontroll i
Örebro.
I Goodtechs ansvarsområden ryms
bland annat all belysning, reservkraft,
brandlarm och datanät samt kanalisation och kraftförsörjning för Postens
system och utrustning.
Den nya brevterminalen byggs
i direkt anslutning till järnvägen
eftersom Posten satsar på miljövänliga transporter. Terminalen beräknas
sysselsätta ca 350 personer när den är
inflyttningsklar. 

Vi har genomfört
ett flertal lyckade
projekt med Goodtech, de
är duktiga på det de gör,
jag vill framförallt lyfta fram
deras goda förmåga att
planera vilket i sin tur drivit
detta projekt framåt under
hela byggtiden.”
 Gustav Falkenström, NCC

 Ett intensivt och komplext byggprojekt
konstaterar Goodtechs projektledare Björn
Gustafsson och Gustav Falkenström (till
höger) som är NCCs Projekteringsledare.

 Från små till stora kablage, ansvar för alla
elinstallationer leder till ett omväxlande
arbete för Pär Sundqvist & Co i projekt
Hallsberg.

Goodtechs leverans
 Mellanspänningsfördelning
 Transformatorer
 Reservkraft och UPS
 Lågspänningsställverk
 All husel som ex allmän kraft,
belysning och tele

 El i styr
 Goodtechs specialistavdelning inom
reservkraft har projekterat, konstruerat,
byggt, monterat och idriftsatt den nya
reservkraftanläggningen till terminalen.

 Kraftförsörjning till maskiner
 Skyddsutjämningsjord och åskskydd
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Kort om tekniken:
Tekniken bygger på användning
av en “Heat pipe”, en teknikform
som utvecklats av NASA för att kyla
elektronik i rymden. Heat pipe är en
förseglad behållare som innehåller
en liten mängd vätska. När man tillför
värmeenergin till slutdelen, som
innehåller vätskan, dunstar vätskan
och värmeenergi transporteras till
den kalla änden där den levereras till
ett externt system. Transporten av
energin i heat pipen tar nästan ingen
förlust, vilket gör till en bra ledare av
värme.
 På besök: Mikhail Lukin från Kubal (th) får veta mer om Goodtechs teknik av projektledare
Håvard M. Arvesen (vänster) och Veroslav Sedlak (mitten) chef för Goodtech Recovery Technology.
Foto: Finansavisen

Ny teknik för energiåtervinning
Goodtech har utvecklat en unik teknik för att återvinna spillvärme från industrin. Systemet gör
det möjligt för producenter av aluminium och andra energiintensiva industrier att göra stora
besparingar genom effektivare energianvändning.
– Själva tekniken kan användas inom

många områden men vi fokuserar nu
på energiåtervinning från elektrolysprocessen som används vid tillverkning
av aluminium, säger Veroslav Sedlak,
chef Goodtech Recovery Technology
AS. Förutom att fånga upp spillvärmen
kan systemet aktivt reglera kylningen av
cellväggarna och därmed kan aluminiumtillverkare “köra mer el i cellerna”
och öka produktionen med så mycket
som 20 procent.
Ett flertal av världens största aluminiumproducenter har visat stort intresse för

Goodtechs teknik. Närmare 15 000 kWh
elenergi används för att producera ett ton
aluminium och tester visar att upp till 16
procent är återvinningsbar. Detta innebär
stora besparingar och möjligheter till
intäkter.
Nyligen var Mikhail Lukin, VD för
Kubals aluminiumfabrik i Sundsvall, på
besök för en visning av systemet. Fabriken
tillverkar 128 000 ton aluminium per år.
– Det här är den bästa lösningen vi
har sett för energibesparing till aluminiumindustrin, säger Lukin. Vår fabrik
kan frigöra 40 megawatt (MW), 24 tim-
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mar om dygnet året runt, och via fjärrvärmenätet kan det bli en värmekälla till
cirka 8000 bostäder. Det är en god affär
för både Kubal och samhället.
Goodtech har spenderat år av forskning och utveckling av teknik och
står nu redo för ett genombrott. Ett
pilotprojekt är på gång och med all
sannolikhet är tekniken i kommersiell
användning i slutet av 2015. 

+46 90 15 46 00
info@goodtech.se

