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Lyftet i Falkenberg
En generator på väg
till Hertings kraftverk. Sannolikt dröjer
det 50-60 år innan vi
ser det igen. Nu är
kraftverket renoverat
och klart att köra –
både effektivare och
bättre för miljön.

På plats vid Ätran

Gamla G2 har gått i pension. Efter nästan 90 års ständigt arbete
med att producera el till Falkenberg har nu den äldsta generatorn och turbinen i Hertings vattenkraftverk tagits ur drift.
Istället har det kommit ett specialbyggt aggregat från Tjeckien.
Miljö och ekonomi vinnare
– Miljöfördelen är dels att vi
producerar mer förnybar el,
dels att de nya vattensmorda
lagren innebär att vi inte har
någon olja eller något fett i
vattenvägarna. Det är tryggt!
Underhållsbehovet minskar
markant. Vi kan dessutom få
larm från kraftverket i våra
smarta telefoner och kan
koppla upp oss direkt från
kontoret eller hemmet för att
se vad som händer, berättar
Karl-Göran Olofsson.
Här är tungviktaren på väg in i Hertings kraftverk. Den 28 ton
tunga generatorn som ska förse Falkenberg med förnybar
vattenkraftel från Ätran.

– Om allt fungerar som det
ska driftsätter vi den 14 juni,
säger projektledare KarlGöran Olofsson.

En riktig tungviktare
Det är inga små pjäser som
nu har lyfts in i kraftverket.
Den nya generatorn väger 28
ton och turbinen ungefär lika
mycket. En gigantisk kran fick
göra första lyftet och slutplaceringen fick göras med hjälp
av mindre hydraulkranar.
Tack och lov var de som
byggde kraftverket för mer
än hundra år sedan, 1903,
förutseende och förberedde

för dagens arbete. Den stora
porten och fönsterpartiet
ovanför går nämligen lätt att
plocka ner. Det behövs för
att ge plats till den höga (3,2
meter) och breda generatorn.

Körklart för många år
Falkenbergs kommun äger
kraftverket och Falkenberg
Energi sköter driften. Enligt
kalkylen har kommunen fått
tillbaka hela investeringen
efter tolv år, kanske till och
med ännu snabbare. Sedan
dröjer det troligen ytterligare
50 år innan det är dags att
renovera igen.

Mer el från vattnet
Tidigare har den lilla generatorn G1 och dess turbin
genomgått en totalrenovering. Efter två års arbete med
moderniseringen ska nu upp
till tio procent mer förnybar
energi komma ut ur Hertings
kraftverk. Elenergin från
generatorerna ska räcka till
drygt 800 eluppvärmda villor.

Mina sidor!
Att titta bakåt är en
del av att se framåt.
Logga in på Mina sidor på
falkenberg–energi.se.
Där hittar du överskådlig
information om din energiförbrukning. Det gör att
du får bättre koll.

Profilen

Näst starkast i Sverige
Karl-Göran Olofsson är projektledare på Falkenberg Energi och
en kraftkarl på alla sätt. Utmärkande är att han aldrig ger sig.
In i kaklet är vad som gäller.
Först av allt är han elkraftingenjör som jobbat länge i
industrin med automation och
PLC-programvara och med
både hög- och lågspänning.

Tunga projekt
Sedan 15 år är han på Falkenberg Energi. Just nu ansvarig
för företagets absolut två
tyngsta projekt under överskådlig tid; moderniseringen
av Hertings kraftverk och den
nya mottagningsstationen,
klar 2023, för att få in mer
el till Falkenbergs elnät. Förutom då alla små projekt som
löper samtidigt. Det kräver en
handlingens man.

press. Näst starkast i Sverige
blev han, i veteranklass,
under två år.
– Jag har tränat sedan
20-årsåldern, men då var det
inte mycket
Karl-Göran
tävling. TidiOlofsson vet hur
gare sportdök
man planerar
jag en del och
och håller fart i
projekt, både på nu har jag
jobbet och på
skaffat mofritiden.
torcykel, en
glidarmaskin
Styrkelyftare av klass
som gör att jag kan uppleva
Tack och lov att Karl-Göran
de vackra vägarna runt om
tränar mycket styrkelyft. Styri Halland. Och så blir det en
kan gör att han orkar med.
hel del golf också. Styrkelyft
Karl-Göran är till och med
och golf är sociala aktiviteter.
meriterad från SM i bänkDet tycker jag är roligt.

Ett papper mindre
Många har valt att få sin
faktura i datorn istället
för i brevlådan.

Här byggs för fjärrvärme.

Förnybar
fjärrvärme
En av fjärrvärmepannorna har flyttat till
Smedjeholm.

Inför flytten byggdes en 1,3
kilometer lång kulvert för
fjärrvärmevattnet. Den innebär att fler fastighetsägare i
Falkenberg kan få tillgång till
förnybar energi.

De har sett en fördel av
det digitala. Det kan vara
både smidigt och bekvämt.
Och när vi kan skicka färre
pappersfakturor sparar vi på
miljön.
Hos oss kan du välja antingen
mailfaktura eller E-faktura.
Den första beställer du hos
Kundservice, den andra i din
internetbank.

Janette värnar det lokala
– Det som driver mig är den personliga kundkontakten,
den personliga servicen, möten med varje kund.
och frukt och grönt efter
Janette Högberg på Thuressäsong från traktens odlare.
sons Kött & Chark är en av
– Kunden uppskattar närFalkenbergs alla företagare
heten. Det är roligt att sälja
som lyfter den goda smaken
och välja produkter som vi
av Halland och passionen
kring mat. Härproducerat är
själva konceptet för hennes
gårdsbutik i Skogsbol
strax utanför Glom– Nära, småskaligt
och äkta, det mår
men. Alla matvaror
jag bra av, säger
kommer från leveJanette Högberg
rantörer runt om i
på Thuressons
bygden.
Kött & Chark
Så har det
som älskar riktigt
varit sedan hennes
lagad husmanskost utan
föräldrar startade
konstigheter.
gårdsbutiken för 20
år sedan. De födde
upp grisar och ville
komma närmare kunderna.
vet var de kommer ifrån. Vi
– Men som pappa sa, om
känner de som producerar
butiken inte går kan lokalen
och det finns en historia
bli ett bilgarage.
bakom varje produkt, säger
Bara härproducerat
Janette Högberg.
Det blev aldrig ett garage. RePrisad butik
dan efter 2,5 år var det dags
att bygga ut. Konceptet att
Lokalt är trendigt, men det
handla av lokala leverantörer
gäller också att ligga i framär populärt. Det finns en stor
kant och göra det yttersta för
charm i att stiga in i butiken
kunderna med utbud, uppleför att välja nöt och kalv från
velse och service. Thuressons
Olofsbäcks gård i Skogstorp,
Kött & Chark blev Årets butik
griskött från Morpegrisen,
2016 och tog samma år två
lamm från Törlan i Tvååker,
guld i Svenskt hantverk, för
Bjärekyckling som Janettes
både jubileumskorv och Mor
bror föder upp på gården,
Alice leverpastej.
tonic från Stafsinge, choklad
– Det är viktigt med mat.
från Falkenberg, Hallands
Jag är uppväxt på en gård
rapsolja, honung från bygden och där samlades vi varje dag

runt matbordet, säger Janette
Högberg som tog över företaget för sex år sedan och alltid
har varit matintresserad med
känsla för smak och doft.

Dags för högsäsong
Fem jobbar heltid i verksamheten och många extra under
sommarens högsäsong.
– Vi lever mycket på turismen. Utan den hade vi
inte kunnat vara så många
som jobbar med mat här i
Falkenbergs kommun. Allas
intresse smittar av sig och ger
mersmak.
En lång lista på andra lokala
matföretagare hittar du på
falkenbergsskafferi.se. Här
får du även tips på upplevelserika skafferibesök
under Kristi himmelsfärdshelgen.

Kundservice: 0346 - 88 67 11. falkenberg-energi.se

