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Träffa äntligen kunderna fysiskt igen – på en helt ny 
mötesplats. Skapad i samarbete med branschen. 

KUNSKAPSDAGAR FÖR  
EL- OCH ENERGIBRANSCHEN

SOCIALTKOMPETENSUTBILDNING

HELT NY MÖTESPLATS



BRANSCHEN SAMLAS

Vi vet att hela elbranschen ser fram emot 
att göra affärer, byta erfarenheter och 
träffa kunder och kollegor igen. För att 
inte tala om att ta del av ny teknik, få 
uppslag till nya lösningar och inspireras av 
spännande innovationer. En pandemi pausar 
inte förändringskraften, den får snarare 
omställningstakten att accelerera!

ÅRETS TEMAN

ELFACK:TA erbjuder både ett omfattande 
scenprogram och många möjligheter till 
utbildning och certifiering. Innehållet skapar vi 
kring våra teman – Elektrifiering, Digitalisering 
och Cirkulära samhällen – och i nära 
samverkan med branschen, som också ser till 
att programmet är relevant för alla besökare. 

DELA MED ER AV KUNSKAP

Genom att delta i utställningen träffar ni 
både nya och befintliga kunder och knyter 
värdefulla kontakter. På samma sätt som ni 
har saknat mötet med kunderna längtar de 
efter att upptäcka nya produkter och tjänster 
– och att få träffa er experter! Som utställare 
har ni också möjligheten att få arrangera ett 
20-minutersprogram på de öppna scenerna 
där ni kan dela med er av goda exempel  
och ny kunskap.

SKILLNADER

LIKHETER

• ELFACKs nya mellanårsaktivitet som genomförs jämna år. 
Premiär 3-4 maj 2022.

• Koncept framtaget av branschen.  
En fysisk mötesplats, 1½ dag. 

• Fokus kunskap och kompetensutveckling.

•Plats för 150 leverantörer (12 eller 25 m2).  

•Cirka 6 500 besökare. 

•Utbildningar och seminarier på flera scener. 

•Utställare presenterar case i programmet. 

•Nätverkande och sociala aktiviteter.

•Ett externt programråd kvalitetssäkrar innehållet. 

•Samma målgrupp som ELFACK

• Parallellt Power Electrification Summit  
– strategikonferensen inom elektrifiering. 

•Nordens största fackmässa för el- och energibranschen.

•Arrangeras udda år, 9-12 maj 2023. 

•Fokus affärer, produkter och lösningar. 

•450 utställare. Cirka 20 000 besökare. 

•Main Stage: kundcase och inspiration

•SWITCH – arena för affärsutveckling

•Ett externt programråd kvalitetssäkrar innehållet. 

•Samma målgrupp som ELFACK:TA

• Parallellt Power Electrification Summit  
– strategikonferensen inom elektrifiering. 

Ny mötesplats samlar branschen
I väntan på ELFACK 2023 arrangerar vi nu ELFACK:TA – en helt ny mötesplats som både initierats 
av och skapats tillsammans med branschen. Vi ses på Svenska Mässan i Göteborg och här ligger 
fokus på utbildning, kompetens och sociala aktiviteter. 

MÖTESPLATSEN ERBJUDER

•  Flera öppna scener med  
spännande program.

•  Experter och kvalificerade  
föreläsare på plats.

•  Utbildningar och möjlighet till certifiering.

•  Utställning av produkter, system  
och tjänster. 

•  Sociala aktiviteter som mingel  
och after work.

FAKTA OM ELFACK:TA 

• En nationell mötesplats.

• Pågår under 1,5 dagar.

• Cirka 150 utställare på plats. 

• Samma målgrupp som ELFACK.

TEMAN FÖR ELFACK:TA ELEKTRIFIERING        DIGITALISERING        CIRKULÄRA SAMHÄLLEN
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Det säger besökarna att de vill ha Programråd 
kvalitetssäkrar 
innehålletVilka områden skulle du 

vilja ha mer kunskap om?

•Säkerhet (IT, OT, NIS2)

•Elsäkerhet

•Solenergi/solceller

•Laddinfrastruktur

• Förnyelsebar energi  
och energilagring

•Ställverk

•Eldistribution

• Programmering, styrning och 
installation av ljus och värme

•Ecodesign

• Markledning och kraftledning, 
anläggning av kraftledning

•Tillfällig el och värme
• Elsäkerhet

• Hur bygger vi smarta 
lokalnät kostnadseffektivt?

• Regler och lagar 
(personsäkerhet, hållbarhet, 
miljö, energibesparing)

• Klimateffektiva lösningar

• Elförsörjning

• Högspänning och data

• Hållbara material och 
leverantörer av hållbara 
material

•  Vilken teknik och vilka 
krav är rimliga att ställa på 
smarta lokalnät?

• Småskaliga produkter 
som kan utvecklas på 
kvalitetssidan

ELFACK:TA genomförs i tätt 
samarbete med branschen. 
Därför har vi samlat olika 
aktörer i ett programråd som ser 
till att innehållet är så relevant 
och aktuellt som möjligt. Syftet 
är att förmedla nya riktlinjer, 
inspiration och nyheter till 
besökarna på ELFACK:TA. 

• Tiotalet inbjudna 
organisationer och 
myndigheter medverkar på 
ELFACK:TA. 

• Programrådets uppgift är att 
kvalitetssäkra scenprogram 
och aktiviteter.

• Utställare på ELFACK:TA 
har möjlighet att bidra till 
programmet med inspiration i 
form av kundcase. 

Förslag till programmet 
skickas via elfack.com/
forelasningsforslag.

Är utbildning eller påbyggnadskurs 
viktigt för att du ska få åka?

Mycket viktigt 

43%

Delvis viktigt 

19%

Vilka frågeställningar är viktiga för dig i din yrkesroll? 

Roller som har svarat: 
VD, besiktningsingenjör, 
elkonsult, industrielektriker, 
säkerhetssamordnare, elingenjör, 
produktchef, entreprenadchef, 
kraftledningsingenjör, installatör


