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Tack för allt arbete
under året som har gått
och
God Jul & Gott Nytt År
önskar
Håkan, Mattias och
Jörgen
Jul och nyår börjar närma sig och för de allra flesta av oss är det snart dags för julledighet! Året
som har gått har fyllts av specifikation- och utvecklingsarbeten; vad ska levereras och hur ska vi
rent tekniskt åstadkomma de valda lösningarna? Som resultat av arbetet börjar nu de första
fysiska installationerna komma på plats. I oktober anslöts solcellsanläggningen till GEAB:s elnät
och marknadstestet Smart Kund Gotland startades i december. Efter årsskiftet ska de smarta
mätarna installeras, flera styr- och övervakningssystem är planerade att levereras till GEAB och
det nya driftdatanätet ska sättas upp.

Marknadstestet Smart Kund Gotland

Marknadstestet Smart Kund Gotland har nu startat. I slutet av november installerades
styrutrustning hos de första 6 testdeltagarna och från den 1:a december har dessa elkunder
Smart Kund-elavtal. Marknadstestet arbetar nu med öppna hus där de elkunder som har anmält
sitt intresse för att delta bjuds in och tekniken och utrustningen presenteras. Ett 70-tal kunder
har hittills deltagit på öppet hus och av dem har ett 50-tal skrivet på Smart Kund-avtalet. Ett
trettiotal installationer är bokade och arbetet med öppet hus och installation av utrustning
kommer att fortgå under första kvartalet. Förhoppningen är att få med så många som möjligt av
de cirka 800 som har anmält sitt intresse och som har lämplig utrustning att styra.

Finansiering av etapp 2

Sist men absolut inte minst så har det äntligen hänt! Fredagen den 13:e december beslutade
Energimyndigheten att bevilja finansiering för etapp 2 av projektet. Stödet är på 15 miljoner
kronor vilket motsvarar 45 % av den totala budgeten. I etapp 2 avser projektet att bygga om en
del av det befintliga landsbygdsnät mellan fördelningsstationerna Bäcks och Källunge till ett så
kallat självläkande nät. Officiellt pressmeddelande från Smart Grid Gotland och
Energimyndigheten kommer i början av januari.

