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Drömstart i solen 

– Solen har fl ödat och levererat mängder av förnybar energi ti ll de 
nyinfl ytt ade i Tröinge by. De fi ck en drömstart, konstaterar Falkenberg 
Energis Caroline Casparson som ansvarar för mikroprodukti onsavtal 
och projektör Tommy Karlsson. 



En ljus idé i Tröinge by
När Ekeblad Bostad byggde 30 par- och radhus i 
Tröinge, på de gamla ängsmarkerna strax norr om 
Falkenbergs centrum, fick bostadsutvecklarna en 
riktigt ljus idé. Självklart ska varje tak ha solceller!

Därmed kan de första 
husköparna se fram emot 
sin elräkning. Den ljusa 
sommaren innebär att det 
producerats långt mer el 
än vad husen förbrukat. 

Plus och minus blir noll
– Bostäderna blir noll
energihus sett över året. 
Solcellerna kommer att 
producera lika mycket el 
som behövs för värme 
och varmvatten, drygt 
4 200 kilowattimmar, 
säger Staffan Hagström, 

projektledare på Ekeblad 
Bostad och ansvarig för 
projektet.

Första gången
Företaget har snart byggt 
900 liknande hus runt 
om i Sverige, men Falken
berg var första gången 
med solceller. Starten ger 
mersmak.

– Vi vill gärna bidra till 
omställningen till ett mer 
hållbart energisystem. 
Det blir fler projekt med 
solceller. 

Tänker på målgruppen
Ekeblad Bostad bygger 
i första hand för första
gångsköpare och barnfa
miljer även om de breddat 
sitt bostadsutbud sista 
året med flerbostads
hus och enplanshus. 
Gemensamt är fokus på 
yteffektivitet, funktion och 
prisvärdhet. 

– Vi som jobbar på Eke
blad Bostad befinner oss i 
eller har nyss lämnat barn
familjslivet. Vi kan relatera 
till vår egen bostadspro
dukt. Jag har även själv 
solceller sedan tre år, och 
vet att det är enkel och 
tillförlitlig teknik.

Enkelt att sälja elen
För Tröinge by gjorde 

Det stora lyftet för förnybar energi
Efter nästan 90 års 
trogen tjänst får nu 
Hertings kraftverk ett 
välbehövligt lyft. Mer 
förnybar el ska produ-
ceras, tillräckligt för 
ytterligare 60 elupp-
värmda villor. Och allt 
blir lite miljövänligare.

I våras moderniserades 
kraftverkets lilla aggregat. 
Trots 63 år på nacken är 
det verkets nyaste. Detta 
får nu snurra medan 
det andra byts ut helt 
och hållet. Den stora 
generatorn och turbinen 

har konstant varit i drift 
sedan 1930. 

Stort specialbygge
– Den nya generatorn 
och turbinen är ett spe
cialbygge från Tjeckien, 
och mäter vardera drygt 
tre meter i dia meter.  
I februari kommer den 
stora transporten, säger 
KarlGöran Olofsson, pro
jektledare på Falkenberg 
Energi.

Tog hand om djuren
Ett förberedande jättelyft 
gjordes i början av som

maren. Då togs de gamla, 
fem ton tunga, intags
luckorna bort och ersattes 
av nya rostfria.

– Vid längre jobb stänger 
vi alltid kanalen in till 
luckorna och inventerar 
djuren som lever i vatt
net. Framför allt är det 
musslor, men även en del 
småfisk som smolt och 
ål. Dessa plockas upp 
och släpps nedströms 
kraftverket.

Ett nytt liv
I juni 2019 ska allt vara 
klart. Då är all styr och 



Staffan Hagström upp om 
ett elavtal med Falkenberg 
Energi, som köper över
skottet från solcellerna och 
levererar el när den egna 
produktionen inte räcker 
till. Vill husköparna byta 
leverantör är det fritt fram.

reglerutrustning också 
utbytt. Hertings kraftverk 
får ett förlängt liv med mer 
förnybar energi. 

Förnybart till 800 villor
Totalt kommer vattenkraft
verket att leverera el som 
räcker till drygt 800 elupp
värmda villor. 

– Då har vi ändå tidi
gare minskat kapacite
ten så att laxen har fått 
fria vattenvägar. Det här 
är ett både spännande, 
roligt och nyttigt pro
jekt, säger KarlGöran 
Olofsson.

Vi hjälper dig 
när elpriset ökar
Sommaren har dragit 
elpriset till nivåer som vi 
inte har sett på många 
år. Bland annat har brist 
på nederbörd sänkt 
nivåerna i vattenkraft-
magasinen. 

• Det påverkar direkt dig 
med rörligt elpris, efter
som rörligt pris följer 
med i både upp och 
nedgång. 

• Det kan påverka dig som 
ska förlänga ditt elavtal. 
Kontakta Kundservice 
för att få goda råd. 

Vi jobbar för dig
Varje år mäts hur nöjda 
kunderna är med sina 
elhandlare. Vi är bäst i 
Sverige när vi tar hänsyn 
till vår placering hos både 
privat och företagskun
der. Kundservice kommer 
att göra sitt yttersta för 
dig och ditt elavtal. 

All el från oss är dess
utom Bra Miljöval, utan 
att det kostar dig något 
extra. Sedan 2004 säljer vi 
endast 100% förnybar el, 
märkt enligt Naturskydds
föreningens kriterier. Det 
tycker vi är ett val för 
nöjda kunder.

Kundservice, telefon 
0346 - 88 67 11. 

– Vi vet att Falkenberg 
Energi är duktiga på sol 
och vind. De hade ett 
förmånligt erbjudande, 
de var bra att ha att göra 
med och återkopplade 
snabbt. Det underlättar 
för mig som projektledare.

Miljövänligare 
Oljan i löphjulet kommer att tas bort 
och det fett som använts för att smörja 
turbinlagren ersätts med vatten
smörjning. Det minskar risken för 
föroreningar i vattnet.

Här i Tröinge by producerar alla sin egen el  solel tillräcklig för de boendes behov 
av värme och varmvatten.



Kontakta oss gärna!
Kundservice 0346 - 88 67 11 eller gå in på vår hemsida falkenberg-energi.se

Lämnade oljeriggen för Falkenberg

Efter 16 år på Nordsjöns 
oljeriggar gick Jesper 
Jakobsson i land i Fal-
kenberg. Nu rattar han 
fjärrvärmeutbyggnaden 
i staden. Olikheterna är 
många, men det fi nns 
även det som förenar.

– Arbetsuppgifter, ansvar 
och systemtänk är rätt 
lika. En oljerigg är som ett 
helt samhälle och nu får 
jag jobba med samhället 
Falkenberg. Det är intres
sant och spännande.

Den stora fördelen
Jesper började på Falken
berg Energi den 1 april. Nu 
kan han komma hem till 
sin pojke efter arbetsda
gens slut. En stor fördel.

– På oljefälten var jag 
borta 14 dagar i sträck. 
Det spelade ingen roll om 

det var jul och nyår. Vi 
jobbade.

Direkt in i hetluften
Jesper är utbildad sjöin
genjör och har varit till 
sjöss sedan 1989. Nu 
är han projektledare på 
fjärrvärmedistribution, 
vilket innebär att hantera 
alla utbyggnadsprojekt 
som fi nns i Falkenberg. 
Efterfrågan på fjärrvärme 
är stor. I dagsläget pågår 
17 projekt för att bygga 
ledningar till nya höghus, 
kvarter och villabyar.

Älskar Falkenberg
Jesper bor i Morup där 
han köpt en gammal gård 
utan mark. Segling är det 
stora intresset och det 
har blivit en del längre 
seglatser, från Kreta till 
Västindien, från Spanien 

till Sverige, denna sommar 
till Polen.

– På vintern är det gubba
hockey på söndagsmorg
narna. Det är väldigt roligt. 
Jag trivs jättebra i Falken
berg. Kan inte tänka mig 
en bättre plats i världen.

Håll koll på din förbrukning
Någon elvärme har väl knappast behövts 
denna sommar. Däremot desto mer av luft
konditionering, fl äktar och kalla kylskåp. 

Ett tips för att hålla koll på sommarens 

energiförbrukning är Mina sidor. Du loggar 
in på falkenberg–energi.se. Du ser både 
dina energifakturor och statistik över din 
förbrukning.
 

Jesper Jakobsson kom från Trollfältet 
utanför Bergen och hamnade direkt i 
hetluften i Falkenberg, med massor av 
fjärrvärmeprojekt på bordet. 


