
  

Stockholm, 2020-04-20 
 
 

Ferroamp och Integrate Renewables förlänger och fördjupar 
samarbete 
 
  
Ferroamp Elektronik AB och Integrate Renewables har ingått ett fördjupat samarbete för 
att bredare adressera den norska marknaden för innovativa energilösningar.  
 
Norge har flest elbilar i världen och andelen nollutsläppsbilar från nybilsförsäljningen i Norge 
stod för över 42% 2019. Detta utgör en stor utmaning där Ferroamps erbjudande möjliggör 
omställningen till smarta och energieffektiva elsystem för att hantera denna tillväxt. 
Integrate Renewables planerar sälja Ferroampprodukter för över 4,5MSEK på den Norska 
marknaden 2020.  
 
Thomas Flinskau, VD Integrate Renewables "Vi har under de senaste åren genomfört ett 
antal större banbrytande projekt med Ferroamp bla Orkdal Folkehelsesenter i Trøndelag och 
Sola Airport Arena i Stavanger. De största kommunerna i Norge har de siste åren haft 
ambitiösa miljöplaner med krav på 80%-100% reduktion av lokala utsläpp innan 2030, vilket 
har accelererat övergången från fossilt bränsle till en utsläppsfri transportsektor, både för 
bilar, bussar och båtar. Ferroamp har en plattform som passar väldigt bra för 
energiomställningen som pågår i Norge och vi ser fram emot att även bredda oss mot 
mindre projekt och den snabbväxande privata marknaden. Integrate Renewables har nyligen 
lanserat ”IRene Kraftcontaineren” – En optimerad mobil container som möjliggör 
användning av elektriske anläggningsmaskiner på utsläppsfria byggarbetsplatser och där vi 
utnyttjar Ferroamp system för att säkra effekthantering och effektiv energihantering”. 
 
Niclas Wadestig, Sälj och Marknadschef Ferroamp: "Med sin höga andel elbilar går den 
norska marknaden i bräschen för framtidens lokala elnät. Vi ser här många utmaningar till 
följd av antalet elbilar, där Ferroamps erbjudande löser problemen till lägsta kostnad.    
Integrate Renewables identifierade tidigt värdet i Ferroamps erbjudande och har byggt flera 
av de största och mest avancerade Ferroamp systemen mot professionella kunder. Med det 
nya samarbetsavtalet tar vi detta till nästa nivå och kan parallellt börja bearbeta 
privatmarknaden, där den Norska elbilsboomen sätter elnätet under stor press. "   
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64 
Thomas Flinskau, VD Integrate Renewables, telefon +47 476 83165 
 
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com och www.irenewables.no 
 
 
 



 

                                                                                                           

Om Ferroamp Elektronik 
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech 
som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp 
har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en 
egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan 
också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt 
fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående 
internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm. 
Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W 
Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50). 
 
 
Om Integrate Renewables 
Integrate Renewables AS, grundat 2014 och med huvudkontor i Stavanger, är en ledande 
energi-systemutvecklare i Norge. Företaget består av kompetente och engagerade 
medarbetare med lång erfarenhet av rådgivning, utveckling, projektering och installation, 
samt drift, styrning och optimering av tekniska installationer inom förnybar energi och 
energilagring.  
 
Vi arbetar och projekterar från tidig ide/utvecklingsfas som rådgivare till realisering av 
projekten där vi leverera kommersiella produkter och tjänster. 
Baserat på vår spetskompetens utvecklar vi nya koncept och lösningar för att accelerera 
övergången mot nollutsläpp. Detta innebär allt från små offgrid paketlösningar till kompletta 
mikronät för optimerad energihantering och reducera effekttoppar i alla sammanhang och 
alla byggnader. 


