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SÅ SKA MILJONER 
ELFORDON FÅ BRÄNSLE

LADDAD 
FÖR LADDNING

Nexans bidrar till
klimatneutralitet

Uppgraderat 
av teamet på 
Produktionsteknik

Tålig kabel som
sparar kostnader
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NYHETER 

PRODUKTNYTT 

VI BRUKAR VARJE ÅR arrangera en fysisk 
träff för alla chefer, där vi under två da-
gar diskuterar ledarfrågor. Det är viktiga 
möten för att kunna ge de bästa förutsätt-
ningarna framåt för våra chefer – och i för-
längningen – deras team. Men att samla 
70 personer från tre länder i två dagar var 

inte att tänka på i år.
Istället ordnade vi en 

digital träff med bästa 
tänkbara teknik – det 
är viktigt för helheten 
att tekniken funkar. Det 
jag vill dela med mig 
av nu är den återkom-
mande återkoppling jag 
fått från många, oavsett 
land eller position, ord 

som: "Det var en sådan glädje att äntli-
gen få ses igen!"och "Jag kände en stark 
tillhörighet och vi-känsla". Särskilt det 
sistnämnda är något som lätt kommer på 
kant i dessa tider, men ack så viktigt. 

Så bjud in till möte, sätt på kameran 
på datorn eller mobilen och koppla upp 
dig mot kunder, släktingar, kolleger och 
grannar. Gör som vi på Nexans: Ta hand 
om dig och dina vänner.•

LARS JOSEFSSON, VD

Att leda 
i kristider

Tålig kabel tål 
tuff förläggning

GLOBALA LÖSNINGAR 
FÖR LOKALA 5G-NÄT
Nästa generations mobilnät, 
5G, är precis runt hörnet. Tekni-
ken väntas bryta ny mark i den 
pågående digitaliseringen med 
mycket snabba hastigheter. 
Nexans är en komplett leveran-
tör av infrastrukturlösningar 
inom telekom och energiför-
sörjning som kan tillgodose alla 
behov av kabelsystem för 5G. 
Med lokal närvaro i marknaden 
och styrkan av en internationell 
koncern i ryggen har Nexans 
redan utvecklat produkter som 
passar de nya 5G-systemen.

BILDA DIG 
PÅ YOUTUBE
I Nexans videoserie WHAT'S 
WATT på Youtube diskuteras 
det mesta som rör el, alltifrån 
kopplingen av de små nervcel-
lerna i din hjärna till dagens 
största vattenkraftverk. 
Samtalen handlar om energi, 
energiöverföring och om all ny 
teknik på frammarsch. 

Nexans vetenskapsexpert 
Frédéric Lesur är värd för 
videoserien. Med sig har han 
två kommunikatörer med 

vetenskapliga specialområden: 
Athena Brensberger (astro-
fysik) och Vanessa Hill (psyko-
logi och neurovetenskap). 

Fotnot: Sök på Youtube: 
What´s Watt by Nexans

NY LOGOTYPE
Axjo kabel, ett dotterbolag  
till Nexans Sweden, har fått  
en ny logotype. Axjo är 
specialiserat på sladdställ 
(färdigkontakterade kablar) 
och värmekabel. Värmesor-
timentet omfattar värme-
kabel för elektrisk golvvärme, 
frostskydd, takanläggningar, 
snösmältning och tillfällig 
värme för byggen.

Den nya loggan har Axjo tagit 
fram tillsammans med Nexans 
marknadsavdelning i Norge.

— Ett bra samarbete mellan 
våra länder i Nexans Norden, 
säger Kim Rannanjärvi som är 
produktchef för värmekabel 
på Axjo.

MOBIL TILLGÅNG TILL 
UTOMHUSSKÅP
Att skapa hög tillgänglighet 
men ändå ha koll på säkerhe-
ten är en svår utmaning för 
nätoperatörer med utomhus-
skåp för bredband och telefoni. 
INFRABIRD™ ger både leveran-
törer och installatörer tillgång 

till nätverken med hjälp av en 
mobil applikation, som öppnar 
skåpen med en tillfällig kod 
som kan delas med kort varsel.

— INFRABIRD™ hjälper 
våra kunder att förbättra sina 
servicenivåer genom att göra 
bredbandsskåpen säkrare  
samtidigt som det går snab-
bare att åtgärda ett eventuellt 
avbrott, säger Thibault Goulin, 
chef för digitala lösningar på 
Nexans.

Med INFRABIRD™ får  
kunder också aktivitetsloggar 
och rapporter om försök till 
intrång.

FINT PRIS TILL 
NEXANS TIDNING
Världen förändras och det gör 
Nexans också. Nexans digitala 
tidning Nexans Perspectives 
tar upp ämnen som klimat-
förändringar, elektrifiering 
och teknisk innovation. Den 
ser in i framtiden och stärker 
Nexans kommunikation med 
omvärlden.

I november 2020 utsågs 
Nexans Perspectives till årets 
vinnare av ”Brand Content Print 
to Digital” i den franska täv-
lingen Grand Prix du Marketing 
B2B.

Är du nyfiken på Nexans 
Perspectives hittar du den på 
www.nexans.com

ELDISTRIBUTIONSKABLAR FÖRLÄGGS ibland 
i tuffa miljöer. Nexans Duolex minskar ris-
ken för skador på manteln och kan därmed 
minska totalkostnaden för en förläggning.

Det är framförallt vid plöjning som 
kablar riskerar att skadas, när de förläggs 
i opreparerad mark. Plogen är visserligen 
byggd för att trycka undan stenar, men det 
finns alltid en risk att någon vass sten kan 
bli kvar. Samma sak gäller för tillfällig kraft, 
exempelvis el till byggen, där kabeln läggs 

direkt på marken.
Nexans Duolex 

har dubbla mantlar 
i polyeten, varav 
den yttersta dess-
utom är rillad. Det 
gör kabeln meka-

nisk stark, eftersom rillningen är stötdäm-
pande vilket minskar risken för intryckning.

– Det är en helt egen konstruktion som 
vi skapat i Grimsås. Ingen av våra konkur-
renter har något liknande, säger Mats 
Klarén, Produktchef Elnät vid Nexans.

DUOLEX-KABELN ÄR INGEN nyhet, men 
har fört ett aningen anonymt liv i 
Nexans produktkatalog under flera år. 

Men nu vill Nexans lyfta fram kabeln, 
framförallt dess fördelar för ett projekts 
totalekonomi.

– Duolex är aningen dyrare. Men 
genom de dubbla mantlarna minskar inte 
bara risken för dyra skador, ekonomin 

gynnas också av att 
man med en tåligare 
kabel kan plöja längre, 
i mark där man med 
standardkabel måste 
schakta, säger Mats 
Klarén.

Nexans Duolex finns i fyra areor – 4G50, 
4G95, 4G150 och 4G240. Den har en rivtråd 
för att underlätta skalning. Kabeln är 
Lifemark-märkt, vilket underlättar sorte-
ringen vid återvinning.

I dag finns den i lager för lågspännings-
nät.

– Men vi kan som en del i ett projekt 
även tillverka Duolex-kablar för mellan-
spänning, säger Mats Klarén.•
TRE FÖRDELAR MED NEXANS DUOLEX
• Mindre risk för mantelskador.
• Kan förläggas med plöjning i mark där 
   standardkabel kräver schaktning.
• Ger ofta en bättre totalekonomi.

Nexans Duolex kan plöjas ner där andra kablar kräver schaktning. Det ger en bra totalekonomi.

Nexans Duolex 
med dubbla mantlar.

300
Personer har medverkat i 
Nexans Webinars på Volti-
mum Academy sedan början 
av oktober.

GRHL ULTIMATETM 

288 FIBER 200µM
Mikrokabel anpassad för nordiskt klimat 
(-40° till +70°). Ytterdiameter på endast 
7,9 mm. Anpassad för blåsning i rör med 
innerdiameter på 10 mm. 24 fibrer/tub 
för snabbare preparering och hantering.  
Tydlig och bestående lasermärkning. 
Unikt mantelmaterial med låg friktion.

ODF-ENHET 19”
FÖR MIKRORÖR
ODF-enhet med möjlighet att ansluta  
24 stycken 5 mm mikrorör. Plats för  
48 SC-kontakter (24 SC-Duplex). Enkel 
montering och hantering av rör, kabel  
och fibersvansar.

 

SMAL PRODUKT
FÖR BEFINTLIGA RÖR 
Byt miljonprogrammets stigarkablar. 
Inte rören. Gör det med hjälp av MQQ, en 
smidig kabel med fem ledare som enkelt 
installeras i befintliga rör. MQQ uppfyller 
kraven som ställs på elinstallationer vid 
ombyggnad av lägenheter från 60-talet i 
miljonprogrammet.

NY VERSION AV
KABELBOKEN
I Kabelboken finns 
information om Nexans 
viktigaste kablar för 
installation och elnät, 
med bland annat brand-
klasser och belast-
ningstabeller. Boken, 
som trycks i praktiskt 
A5-format, ska hjälpa instal-
latörer att välja rätt kabel  
i alla lägen.

UPPTÄCK NEXANS TOUR – EN GLIMT AV FRAMTIDEN.
GÅ IN PÅ www.nexans.com, SÖK PÅ NEXANS TOUR.

KABELVÄRDEN 

Nexans ger ut Kabelvärden två gånger per år.
PRODUKTION: Monte Rico AB
GRAFISK FORM: Birgersson Media
ANSVARIG UTGIVARE: Gabriella Myrén 
OMSLAGSFOTO: Ola Kjelbye
ADRESS: Nexans Sweden AB
514 81 Grimsås, tfn 0325-800 00
WWW.NEXANS.SE
Prenumerera kostnadsfritt på Kabelvärden, 
kontakta Åsa Dahlberg på 0325-801 66 eller 
asa.dahlberg@nexans.com.

Mats Klarén
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ELFORDONSFLOTTAN HAR alla för-
utsättningar för att växa snabbt, 

om vi ska tro Anders Grauers, docent i 
elfordonssystem vid Chalmers och knuten 
till Swedish Electromobility Center.

– Tekniken och prestandan finns där 
och priset är på väg ned. Dessutom har elbi-
len vunnit statuskampen. Om man ska ha 
den bästa bilen med den bästa prestandan, 
då ska man ha en elbil. Därmed spelar inte 
priset så stor roll. Jag tror att elbilsförsälj-
ningen dominerar inom tio år, säger han.

I augusti 2020 rullade 131 409 laddbara 
bilar i Sverige – varav 39 937 elbilar och 
91 472 laddhybrider. Det är 3 procent av per-
sonbilsflottan i Sverige. Magnus Johans-
son, ordförande i Elbil Sverige, noterar 
dock att elbilarna körs långa sträckor.

– Den typiska elbilsföraren är en 
företagare eller tjänstebilsinnehavare 
som kör 4 000–6000 mil per år, när den 

genomsnittliga bilägaren kör 1 200 mil 
per år, säger han.

Han ser, precis som Anders Grauers, en 
snabb utveckling och spår att hälften av 
alla bilar som säljs 2025 är elbilar.

– Många tillverkare har 
nya modeller på gång och 
det finns förslag på att 
momsbefria elbilar inom 
EU. Då blir det enda som 
bromsar elbilsförsälj-

ningen att tillverkarna inte hinner bygga 
tillräckligt många bilar, säger han.

NÄR DET GÄLLER tung trafik är ”buss-
kampen” redan avgjord, enligt Anders 
Grauers vid Chalmers.

– I dag domineras i princip alla upp-
handlingar av elbussar. Lastbilar har 
däremot släpat efter, men nu har Volvo och 
Scania släppt sina första fordon. Att det 

går snabbare för bussarna beror på att de 
ofta har en stor ägare i form av offentliga 
eller privata bolag, medan lastbilsbrans-
chen består av många småföretag. Bussar 
går också en liknande sträcka varje dag, 
vilket gör det lättare att dimensionera bat-
teriets storlek, säger han.

ELMOTORNS HÅLLBARHET ÄR en annan fördel, 
enligt Magnus Johansson vid Elbil Sverige.

– En elmotor i en buss håller i trettio år, 
jämfört med en dieselmotor som slits ut 
på tio år. Det gör också att elvägar har en 
stor potential för lastfordon och bussar, 
framför allt om man kan ladda batterier 
på de stora vägarna och slippa ha ledning i 
bebyggda områden.

Men räcker elen till alla fordon? Inga 
problem, enligt Anders Lewald, senior 
rådgivare vid Energimyndigheten.

– Om de runt fem miljoner bilar som 

Det mesta talar för att elfordon är framtidens färd-Det mesta talar för att elfordon är framtidens färd-
medel. Det kräver en utbyggnad av elnätet som kommer medel. Det kräver en utbyggnad av elnätet som kommer 

att hålla installatörsbranschen sysselsatt i många år. att hålla installatörsbranschen sysselsatt i många år. 
Men kommer elen att räcka till? Och elnäten att hålla? Men kommer elen att räcka till? Och elnäten att hålla? 

Nexans bidrar med en ny hybridkabel. Nexans bidrar med en ny hybridkabel. 
TEXT TOMAS ERIKSSON, NICLAS CARRON  ILLUSTRATION JOSEFIN HEROLF FOTO OLA KJELBYE

Elfordon somskapar jobb Anders Grauers
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Inom Nexans pågår en febril verksamhet för att möta  
utvecklingen av elfordon: nya hybridkablar som  
kanaliserar energi och kommunikation, hållbara och  
smidiga kablar för energiöverföring inne i fordonen  
samt stora mängder installations- och kraftkabel.
TEXT TOMAS ERIKSSON  FOTO JESPER RYDIN

LÅT OSS LEKA MED tanken att det ska 
installeras två miljoner snabblad-

dare i Sverige och att varje laddare kräver 10 
meter kabel. Det blir 20 000 kilometer kraft-
kabel, halva jordens omkrets vid ekvatorn. 

En intressant uppgift för Nexans, som 
arbetar inom flera grenar 
när det gäller kablar för 
laddning av elfordon. Det 
första delen är att försörja 
laddstationer med el och 
kommunikation. Det 
handlar om kraftkabel fram 
till området och vidare till 
varje enskild laddpunkt. 
Till det kommer kommu-
nikationskablar från stolpe 
till mätaren för abonne-

manget för att ägarna ska kunna styra ladd-
ning med mobiltelefoner och vid behov 
lastbalansera och utnyttja abonnemanget 
på effektivt.

– Därför har vi skapat en speciell hybrid-
kabel, med en kraftkabel och en kommu-

nikationskabel innanför manteln, berättar 
Aron Andersson, produktchef Installation 
vid Nexans.

Nexans levererar även kablar inne i 
de eldrivna fordonen, i första hand för 
distribution mellan batteri och elmotor. 
Det kommer att ge Nexans en betydande 
försäljningsökning från år 2023, enligt 
Fredrik Torstensson, affärsområdeschef 
för försäljning Industri.

– Vi står väl rustade för att möta 
det växande behovet. Vi har tidigt 
identifierat kommande behov på 
marknaden, vi har en marknads-
anpassad produktportfölj och 
en väl utbyggd produktionsap-
parat, säger han.

DET ÄR TUFFA krav på de ka-
blar som går inne i bilarna.

– De måste vara hållbara 
och väl skyddade. De ska 
också klara kemikalier 
som oljor och avfett-

ningsmedel, de ska klara 
höga temperaturer och vara 

brandsäkrade, säger Fredrik 
Torstensson. 

EN FÖRDEL MED elbilar framför 
hybrider är att de inte har några 

hotspots som varma avgassys-
tem. I gengäld ska kablarna klara 
högre spänning.

– Traditionellt ska ka-
blarna i ett fordon klara 12-48 

volt. Men i elbilar rör det sig 
om 400-1500 volt. Då träder nya 

krav in kring elektrisk prestanda.
Nexans arbetar nu med nya 

kabelkonstruktioner för fordon.
– Designade för att bli mer ro-

busta, för att klara högre spänning 
och att hantera nya krav på EMC, 

men ändå vara enkla att installera, 
säger Fredrik Torstensson.• 

Aron Andersson

Fredrik  
Torstensson

finns i Sverige över en natt skulle bli elbilar, 
skulle det motsvara ungefär tio procent av 
elanvändningen i Sverige. Så på produk-
tionssidan har vi inga utmaningar, vi expor-
terar mer el än bilarna skulle dra, säger han.

Det innebär ändå att miljontals bilar ska 
laddas. Anders Grauers vid Chalmers upp-
skattar att upp till nittio procent av bilarna 
kommer att laddas där de nattparkeras. Det 
gäller även kommersiella fordon. 

– Det ger i princip en laddare per bil. I 
framtiden kommer man inte att bygga en 
villa utan elbilsladdare, säger han.

DESSUTOM KOMMER MÅNGA kommersiella 
aktörer att erbjuda laddning för att kunna 
göra andra affärer – köpcentra, snabbmats-
restauranger och dagens bensinstationer.

– År 2025 har vi på OKQ8 som mål att 
ha snabbladdare på alla våra bemannade 
stationer. Vi ser stationer som i framtiden 
kommer att bli mer av en restaurang eller 
konferensutrymme där man kan äta eller 
hålla möten medan bilarna laddas, säger 
Jonathan Fredberg, produktchef  
E-Mobility vid OKQ8.

Men det finns en större utmaning än 
tillgången på el. Magnus Johansson beskri-
ver ett scenario där alla kommer hem från 
jobbet till bostadsområdet vid halv sex på 
kvällen och sätter elbilen på laddning. 

– Då kan det bli katastrof. Därför måste 
vi hitta system för att sprida ut det lokala 
effektuttaget med smart styrning, tidstarif-
fer och annat, säger han.

Anders Grauers påpekar att elbilen är 
en av de elförbrukare där man lättast kan 
flytta laddning över dygnet när den står i 
garage.

– Det finns lösningar, vi måste bara se 
till att det lönar sig att flytta laddningen 
till tider med låg belastning. 

Inte heller Anders Lewald vid Energi-
myndigheten är speciellt orolig för elbi-
larna ska knäcka elnäten.

– Det är inte vår bedömning. Men det 
kommer att krävas investeringar och 
anpassningar på lokal och regional nivå 
för att klara näten. Den hårda belastningen 
av elnäten beror mer på urbanisering och 
elintensiv industri än elfordon.

MEN DET FINNS EN problemgrupp när det 
gäller laddning. Det är bilägare som bor i 
lägenheter i städer. Några kan säkert köpa 
en parkeringsplats med laddstolpe. Men 
många står på en gata med boendeparke-
ring.

– Ska någon gräva i gatan är det dyrt. 
Det blir dessutom dyrt med underhåll och 
laddarna kan komma att stå i vägen. Det är 
svårt att hitta en bra lösning på det proble-
met, säger Anders Lewald.

Hoppet står till ett system där bil-
ägarna delar på stolparna, enligt Anders 
Grauers.

– Eftersom de flesta bilar inte behöver 
laddas varje dag, det räcker ofta med var 
tredje eller fjärde dag. Eller så laddar man 
på sin arbetsplats, säger han.•

”Det kommer att 
krävas investeringar 

och anpassningar  
på lokal och  

regional nivå för att 
klara näten.”

Ett jobb 
  för Nexans

ChargeNodes har en egen teknik som samlar all styrning i ett skåp. Nästa år ska Patrick Antonsson och hans kolleger installera 600 ladduttag i månaden.

Per Falk tillverkar 
fordonskablar. > 

Nexans nya hybrid-
kabel med laddning och 

kommunikation under 
samma mantel.

# 2 2020 / KABELVÄRDEN / 7



8 / KABELVÄRDEN / # 2 2020 # 2 2020 / KABELVÄRDEN / 9

Större än solel
För installationsbranschen kan elbilstrenden  
bli det största nytillskottet på många år. 
– Det är en helt ny marknad där jobben måste utföras 
av elinstallationsföretag, säger Fredrik Byström Sjödin, 
teknisk expert vid Installatörsföretagen.
TEXT TOMAS ERIKSSON  FOTO OLA KJELBYE

DET ÄR FULL FART hos ChargeNode 
i Landvetter utanför Göteborg, ett 

företag som startades för ett år sedan och 
som i dag har 20 anställda. Företaget leve- 
rerar runt 300 ladduttag per månad till 
anläggningar vid exempelvis arbetsplat-
ser, golfbanor, hotell och bostadsrätts-
föreningar. Nästa år räknar ChargeNode 
med att kunna leverera 600 ladduttag i 
månaden

– I början åkte vi ut själva och monte-

rade. Men det hinner vi inte med längre, 
nu måste vi lägga ut det jobbet på elfirmor, 
säger projektledaren Patrick Antonsson.

Och full fart är det hos de flesta företag 
som är med i arbetet med att bygga ut nätet 
för fordonsladdning. Fredrik Byström Sjödin 
vid Installatörsföretagen jämför med utbygg-
naden av solelanläggningar och konstaterar 
att laddning av elbilar med stor säkerhet 
kommer att bli en ännu större verksamhet.

– Installationsmässigt innebär en sole-

lanläggning mer installa-
tionsarbete, men laddstol-
parna blir betydligt fler. När 
solel i beräknas ge  6 000–7 
000 nya jobb, så räknar vi 
med 10 000 nya jobb för 
laddning av elbilar. För det 

handlar inte enbart om laddstationer, även 
elnäten måste byggas ut, säger han.

Att installera en laddanläggning i en 
villa innebär 1–2 dagars arbete för en instal-

latör, beroende på förutsättningar. Arbetet 
kan vara mer komplicerat än det verkar.

– Man måste förstå att det inte är en 
motorvärmarstolpe. Elbilsladdning kräver 
mer arbete, en egen kabel till en grupp-
central och i vissa fall byte av gruppcentral. 
Det kommer också att krävas lastbalan-
seringsutrustning för att elnätet inte ska 
braka samman, något vi också propagerar 
för till våra medlemmar, säger Fredrik 
Byström Sjödin.

Installatörsföretagen stöttar de enskilda 
installatörerna med handböcker, utbild-
ningar och kompetensutveckling. Installa-
törsföretegen arbetar också strategiskt för 
att förmå elnätsbranschen att bygga om 
sina nät för att göra det möjligt att ladda 
flera miljoner elbilar.

EN FRÅGA ÄR HUR framtidssäkra dagens 
anläggningar för att ladda elbilar är. Enligt 
Anders Grauers, docent vid Chalmers, finns 
inga nya sätt att ladda i sikte.

– Snabbladdning kan inte ske trådlöst. 
Däremot kan vi nog få se hemmaladdning 
där man parkerar över en induktiv laddare. 
Men det ger ingen radikal skillnad, det är 

ungefär som när centrallåset kom, bara en 
trevlig nyhet som man gärna betalar för. 
För installatörerna spelar det ingen roll, 
det måste ändå finnas en box installerad, 
säger han.

Anders Grauers anser att den snabba 
utvecklingen inte kräver någon större 
kompetensbreddning inom installations-
branschen.

– De är proffs och det är inget svårt jobb. 
Den stora förändringen kommer vi att se 
på bilverkstäder, där det kommer att krävas 
en ny typ av mekaniker och elektriker.

Men det finns en sak att utveckla för 
elbranschen.

– Det handlar om kommunikation och 
styrning av laddning, där elnäten kan se 
till att man får betalt för att flytta last eller 
koppla bort laddning. Det kräver en ny typ 
av kommunikationssystem och elmätare 
som kan räkna.

Till detta behövs nya kablar. Nexans har 
skapat en hybridkabel, som rymmer både 
kraftkabel och kommunikations-kabeln 
innanför manteln.

– Vi gillar den. Tidigare fick vi dra två 
kablar, nu räcker med en. Vilket sparar 
installationstid, säger Patrick Antonsson 
vid ChargeNode.•

NEXANS BJUDER
PÅ KUNSKAP
Nexans arbetar för att sprida 
kunskap kring utvecklingen 
av kablar och produkter som 
stöder elektrifieringen av 
fordonsflottan. Bland annat 
har en film spelats in om 
hur man kopplar en laddbox 
med lastbalansering. Andra 
forum är webbinarier och 
Nexans kabelskola.

— Dessutom utbildar 
jag kunder om hur de ska 
dimensionera kabelstorle-
kar till stolpar och boxar. 
både vad gäller teknik och 
ekonomi. Ekonomiskt 
handlar det om att belysa de 
energiförluster som uppstår 
om en kabel ligger hårt be-
lastad under lång tid, vilket 
det ofta handlar om dessa 
anläggningar, säger Aron 
Andersson vid Nexans.

Fredrik Byström 
Sjödin

”Man måste förstå 
att det inte är en 
motorvärmarstolpe. 
Elbilsladdning kräver 
mer arbete.”

Projelktledaren Patrick Antonsson vid ChargeNode på väg ut på jobb. 
Nästa år ska företaget leverera 600 ladduttag i månaden.

Laddning av elfordon kommer att skapa fler jobb än solel, enligt Installationsföretagen. 
Det innebär fulla dagar för Patrick Antonsson och hans kolleger vid ChargeNode.

CHARGENODES 
TEKNISKA LÖSNING
I de flesta system är varje laddstolpe eller 
laddbox en egen styrenhet. ChargeNodes 
lösning bygger på ett laddskåp med in-
byggd styrenhet som delar ut laddningen 
till många ladduttag. Från varje enhet 
kan upp till 18 kablar dras i stjärnnät till 
ladduttagen. Systemet ger fler uttag för 
pengarna, när all teknik samlas i elskåpet 
vilket gör att systemen kräver färre 
komponenter. 
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Nexans fasar ut
fossilt bränsle

EFTERFRÅGAN PÅ EL bara ökar i värl-
den. Rätt producerad är el en effektiv, 

förnybar och miljövänlig form av energi. 
De stora industrikoncernerna satsar på el 
som en viktig del i arbetet att fasa ut fos-
sila bränslen ur energisystemen. Samma 
sak gäller fordonstrafiken (se sidorna 4-9). 
Redan om fem år spås elbilarna vara i majo-
ritet av sålda bilar i Sverige.

Nexans spelar en viktig roll i flera 
avseenden och har globalt tagit på sig en 
ledartröja. Genom att utveckla, tillverka 
och leverera smarta lösningar som gör 
elektrifieringen enklare och mer ekono-
misk bidrar företaget till att påskynda 
utfasningen av fossilt bränsle. 

Ett bra exempel är den hybridkabel för el-
bilsladdning som vi berättar om på sidan 7, 
där kraft- och kommunikationskablar ryms 
under samma mantel. Kabeln är skapad i 
Grimsås och gör det enklare när laddstolpar 

ska kopplas mot elnätet. Men företaget 
jobbar även strategiskt – exempelvis som 
påtryckare i ledande bransch organisationer 
och genom sin egen stiftelse som främjar 
projekt som ger utsatta delar av världen 
långsiktig tillgång till energi.

BLICKAR MAN INÅT är Nexans också ett 
gigantiskt globalt företag vars verksam- 
het gör skillnad. Med 26 000 anställda i  
34 länder finns stora möjligheter att i 
dagligt arbete bidra till ett en mer hållbar 
värld. Därför har Nexans ledning tagit 
beslut om att verksamheten ska vara kli-
matneutral år 2030 (se faktaruta nere  
till höger).

– Vårt engagemang för koldioxidneu-
tralitet berör alla aspekter av vårt företag, 
från tillverkning av produkter, utveckling 
av innovationer och lösningar, styrning av 
den dagliga verksamheten till användning 
av råvaror och arbetsvanor. Målet är cen-
tralt för de tre P:na i vår företagsledningsfi-
losofi: People, Planet, Profit, säger Chris-
topher Guérin, koncernchef för Nexans.

I SVERIGE HAR NEXANS redan levt upp eller 
kommit långt inom flera av de punkter 

som ska leda till en klimat-
neutral koncern.

– Det är flera år sedan vi 
tog ett beslut om att vi ska 
ha noll CO2-utsläpp från 
sajten i Grimsås och från 

köpt energi. ISO-certifiering fick vi redan 
1997. Vi är också långt framme på återvin-
ning av avfall och tillsammans med den 
svenska kabelbranschen har vi sedan länge 

ett återvinningssystem för trummor, berät-
tar miljöchefen Annika Hedebark.

Att den svenska delen av Nexans ligger 
så långt framme gör henne stolt.

– Jag känner att vi har gjort de stora 
sakerna i vår anläggning. Nu kan vi gå på 
mindre miljöbovar, som att fasa ut gasol 
eller byta ut våra truckar, säger hon.

Egentligen ser hon bara ett svårlöst 
problem.

– Det är transporterna. Det är så stora 
system och transporter får inte kosta 
för mycket. Vi kan ordna en CO2-neutral 
transport till en kund som kräver det. Men 
för det mesta är vi hänvisade till transport-
branschens lösningar.•

Nexans bidrar till koldioxidneutralitet genom att vara  Nexans bidrar till koldioxidneutralitet genom att vara  
en del i elektrifieringen av världen. År 2030 ska även  en del i elektrifieringen av världen. År 2030 ska även  

företagets egen drift ska varaföretagets egen drift ska vara CO CO22-neutral.-neutral.
TEXT TOMAS ERIKSSON

FÖRNYBAR EL
Nexans Sweden använder enbart grön, förnybar el från vatten- 
och vindkraft i sin verksamhet. Grön el är lite dyrare, och 
Nexans är en stor elanvändare. Men i samband med att avtal 
tecknades 2019 sa Nexans dåvarande inköpschef Håkan Hilltorp 
att valet av grön el inte bara är bra ur ett miljö- och hållbarhets-
perspektiv – utan kanske också ur ett ekonomiskt perspektiv.

— Det kan vara bra för oss ur ett marknadsföringsperspektiv. 
CSR och miljö blir allt viktigare även för våra kunder.

NYA ELTRUCKAR
Nexans Sweden har 13 utomhustruckar, här på bilden 
är det Daniel Svenningsson som kör. År 2018 byttes den 
första dieseldrivna trucken ut mot en eldriven. År 2020 
byttes en andra truck och år 2021 byts ytter ligare två 
diesel drivna truckar ut mot eltruckar. År 2028 ska alla 
utomhustruckar vara eldrivna. 

ÅTGÄRDER SOM SKA GÖRA
NEXANS KLIMATNEUTRALT

• 100 % av avfallet från produktionen 
ska återvinnas.
• 100 % av produktionsanläggningarna 
ska certifieras enligt ISO 14001.
• 100 % av FoU-projekten ska inriktas på 
energieffektivitet och energiomställning.
• 100 % av Nexans kabeltrummor ska 
anslutas med hjälp av IoT-teknik och bli 
återvinningsbara.
• 100 % av bilflottan som körs av  
Nexans anställda ska bytas ut mot ladd-
hybrider eller elbilar.
• Logistikflöden ska optimeras genom 
multimodala transporter och kortare 
leveranser.
• Lokalt producerad förnybar energi ska 
användas eller koldioxidfri energi köpas in.
• Energieffektiva lösningar ska införas 
på alla platser. 

Annika Hedebark

FLISPANNAN I GRIMSÅS
Fabrikslokalerna i Grimsås värmdes av oljepannor. På 
fabriksområdet fanns stora högar av träavfall från ut-
rangerade pallar och trummor som fick fraktas bort med 
dieselslukande lastbilar. Med två flispannor på plats blev 
det en helt annan sak. En flistugg hyrs in några gånger 
om året. Flis kan sedan eldas i pannorna och kablar kan 
produceras i lokaler värmda av förnybar energi.
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Nexans bidrog med kablar till lokalt  
producerad el. BILD STEFAN EKLUND
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Projektledaren Martin Nilsson (gul väst) och processteknikern Eric Nordetun håller koll på uppgraderingen av Linje 23. FOTO JESPER RYDIN

Produktionsteknik
planer. Ett jobb där man ibland får 
lägga band på sig, enligt projektle-
daren Martin Nilsson.

– När arbetet väl startat är vår 
kanske svåraste uppgift att hålla 
oss till planen. Det är lätt att skena 
iväg och ”bredda projektet ”när 
man ändå håller på.

NÄR MASKINEN ÄR på plats tar pro-
cesstekniker över. De ansvarar för 
stegen från provkörning fram till 
full produktion.

– Inkörningen gör vi ofta tillsam-
mans med en representant från 
konstruktören och den operatör 
som ska köra maskinen. I samband 
med detta beställer vi och testar de 
verktyg som krävs, främst nipplar 
och munstycken som ska spruta ut 
mantelmaterial, säger projekttekni-
kern Eric Nordetun.

När maskinen går som den ska, 
ska de kablar som den producerar 
granskas.

– Vi lämnar kablarna till vårt 
labb, som bland annat kollar håll-
fasthet och brandsäkerhet, säger 
Eric Nordetun.

SLUTLIGEN, INNAN maskinen släpps 
loss i produktionen, dokumenterar 
Eric Nordetun allt som gjorts utifall 
något krånglar eller om någon an-
nan ska ta över uppdraget.

Hur kommer kunderna att märka av 
jobbet med Linje 23?

– Framförallt kan de se fram 
emot en ökad leveransprecision 
när vi dubblar kapaciteten på en 
efterfrågad kabel. Men även andra 
kablar kan levereras snabbare. Och 
kablarna får en mer robust märk-
ning, säger Martin Nilsson.•

DET ÄR FULL FART i Nexans produk-
tionsenheter. Beläggningen är så 
hög att det ibland kan vara svårt att 
hinna med alla jobb. Därför byggs 
den väl använda Linje 23 om för att 
avlasta andra produktionslinjer. 
Linjen ska bland annat få tre sepa-
rata sprutor som gör att kablarna 
som lämnar maskinen kan få 
mantlar i olika material. I ett första 
skede handlar det om halogenfria 
mantlar, men tre sprutor öppnar för 
mantlar i polyeten eller PVC. Även 
säkerheten uppgraderas, så att Linje 
23 kan CE-märkas.

Det är jobb för gänget på Produk-
tionsteknik, med två projektledare 
och sju processtekniker. Projekt-
ledarna drar i gång arbetet när en 
beställning lagts. De budgeterar, 
upphandlar, äskar om pengar från 
huvudkontor och upprättar tids-

PROJEKT-
LEDARNA
• Tar emot projekt-
beställning.
• Gör förstudie med 
offerter.
• Ansöker om 
pengar från Nexans 
huvudkontor.
• Gör tidsplan.
• Övervakar budget 
och tidsplan.

PROCESS-
TEKNIKERNA
• Provkör.
• Beställer de verk-
tyg som krävs.
• Testar produkter-
na som maskinerna 
framställer.
• Dokumenterar.
• Går upp i full 
produktion.

LINJE 23 – ETT FALL FÖR AVDELNING


