Medlemsinformation september 2017

Välkomna till Studiebesök på NKT HV Cables AB
NKT HV Cables är världsledande på Ultrahögspända kabelsystem. Tänk dig att man kan överföra allt kraft
från ett kärnkraftverk i ett enda kabelsystem. Dessa kabelsystem designas och produceras på Verkö i
Karlskrona.
I takt med att främst EU tagit stora övergripande miljöbeslut krävs nya överföringar av elkraft genom hela
Europa. NKT är världsledande på främst sjökabelsystem för såväl växelström som likström.
Förra ägaren ABB har gjort extremt stora investeringar i såväl forskning och utveckling som
produktionskapacitet. Här finns bl.a världens största provhall för AC-/DCkablar. Sedan våren 2017 är nu
anläggningen på Verkö inkorporerad i danska NKT koncernen som har produktionsanläggningar på flera
platser inom Europa.
För den teknikintresserade är detta ett mycket intressant studiebesök där det f.n. händer väldigt mycket.
Marknaden har väldigt stora potentialer när såväl vindkraft som övriga gröna alternativ behöver nya kablar.
Likaså att den Europeiska energimarknaden skall knytas samman ger stora utmaningar.
Om du representerar något speciellt företag i detta sammanhang vill vi att du anger detta i anmälan.
För att kunna garantera säkerheten under vårt besök är deltagarantalet maximerat till 20 st. Det är "först till
kvarn" som tillämpas när du anmäler dig.

Tid för besöket:

onsdag 4 oktober, kl 14 – 16.

Sista anmälningsdag:

torsdag 28 september, se nedan.

Samling sker:

Ca 13.50, Utanför entrégrinden vid produktionssiten på Verkö, adress,
Rombvägen 4, Lyckeby (höger sida när du anländer).

Styrelsen i Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge
Nästa studiebesök kommer att äga rum på EBP i Olofström. Det exakta datumet kommer att meddelas
senare. Håll utkik i din mailbox, så att du inte missar ett intressant besök i slutet av oktober.

Anmäl Dig senast den 28 september enlig ovanstående inbjudan.
Anmäl via vår hemsida,telefon eller e-post, se nedan eller ring Kreativums växel 0454-30 33 60
• Ange antal och tel.nr vid anmälan, detta för att vi skall kunna meddela ev. inställda arrangemang.
• Ange också om samåkning önskas eller om möjlighet finns att ta med någon mer passagerare.
• Anmälningslista finns tillgänglig på Kreativum sista anmälningsdagen för den som önskar veta om det
finns någon att ringa för samåkning.
Adress
Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn

Telefon
0454-30 33 77

E-post
kreativt.forum@kreativum.se

Hemsida
www.kretefo.se

