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Vattenfall kraftsamlar i Älvkarleby
Sedan 1915 då kraftverket togs i drift
har Vattenfall verkat i Älvkarleby.
Idag med lika mycket hjärnkraft som
vattenkraft. Forskning och utveckling
är en viktig del i Vattenfalls expansion
och utveckling och i och med den internationella satsningen har marknaden
vidgats.
Vattenfalls verksamhet i Älvkarleby omfattar
vattenkraftproduktion, drift och underhåll
av både vattenkraft och distributionsanläggningar samt konsultbolaget Swedpower och
Vattenfall Utveckling. Det är närmare 200
personer som arbetar åt Vattenfall på orten.

Stor enhet i Älvkarleby

Vattenfall Utveckling har sin huvudsakliga
verksamhet i Älvkarleby men har också verksamhet i Stockholm. Företaget är Vattenfalls
gemensamma resurs för strategisk utveckling.
Här bedrivs teknisk utveckling för att effektivisera befintlig energiproduktion och -distribution, för att förbättra miljöegenskaperna
genom minskade utsläpp samt medverkan till
att forma framtidens energisystem.
I Älvkarleby har Vattenfall Utveckling en
stor sammanhållen enhet på ca 100 medarbetare med hög kompetens och stor laboratorieverksamhet.
Sedan starten 1943 har verksamheten
utvecklats påtagligt från huvudsakligen
strömningsteknisk verksamhet till att omfatta
även bioenergi, värmekraft, vindkraft och
distribution.
Vattenfall Vattenkraft som förvaltar Vattenfalls 53 vattenkraftverk i Sverige, däribland Älvkarleby kraftverk, har 7 medarbetare
placerade i Älvkarleby. Dessa personer arbetar
inom skilda fackområden över hela Vattenkrafts kraftverkspark med underhåll, dammsäkerhet, miljöledning , FoU och vindkraft.

Använder varandras spetskompetenser

SwedPower, Vattenfalls ledande konsult- och
kunskapsföretag inom energi- och kraftsektorn, verkar tillsammans med Vattenfall
Utveckling i Älvkarleby. SwedPower har
ett tydligt externt uppdrag men enheten i
Älvkarleby har just nu fullt upp med att rusta
upp Vattenfalls vattenkraftsstationer i Sverige
- ett tioårsprojekt med en total budget på 4,5
miljarder kronor.
Nils Johansson förklarar:
– I Älvkarleby arbetar 14 maskin- och
mättekniker med främst generatorteknik och
mätteknik. Fördelen med att sitta i Älvkarleby
är att vi kan utnyttja Vattenfall Utvecklings
stora laborationsresurser som instrumentverkstad och turbinlaboratorium. Båda företagen
uppnår goda synergieffekter genom att verka
under samma tak.
Även Vattenfall Service, en av Sveriges
ledande entreprenörer inom el- och
kraftverksunderhåll samt byggnation av
elanläggningar, kraftsamlar sina resurser
i Älvkarleby som blir en central ort för
verksamheten i regionen.

Laxön upprustas och bevaras

Vattenfalls närvaro i Älvkarleby har naturligtvis påverkat utvecklingen i hela bygden.
Sedan mitten av 1980-talet äger Vattenfall,
förutom kraftverket, även fastigheterna och
området omkring Laxön som tidigare var
militäranläggning för ingenjörstrupperna
Som stort företag på orten är det självklart
att Vattenfall har en aktiv roll i Älvkarleby.
Företaget arbetar nu för att området kring
Laxön ska upprustas, bevara sin särpräglade
karaktär och användas för aktiviteter med
anknytning till ekologi, fiske, kultur, hantverk
och turism.
Vattenfall vill se en långsiktigt inriktad
verksamhet på Laxön. Detta förutsätter att
organisationer, föreningar och privata entreprenörer engagerar sig.

Vattenfall har verkat sedan 1915 i Älvkarleby. Som stor arbetsgivare tar man sitt
ansvar för bygdens utveckling. Nu gör man ytterligare upprustning av Laxöns fastigheter för
att bevara kulturarvet och bereda väg för långsiktig verksamhet med anknytning till ekologi,
fiske och turism.

Vattenfall Utveckling AB.

www.vattenfall.se

www.swedpower.se

Älvkarleby Kraftverk.

Elektriker med snabb service
JH Elosafe verkar inom elmarknaden
med installationer, service, bredband,
värmepumpar och villalarm.
– Jag kan erbjuda mycket bra pris
på effektiva och kompletta villalarm
(inbrott/brand). Gå gärna in på hemsidan www.jhelosafe.se, säger Jörgen
Hörberg.
Jörgen, född och uppväxt i Älvkarleby, har
närmare 20 års erfarenhet som elektriker.
Efter 16 år på Vattenfall beslutade han sig för
att starta egen verksamhet.
– Förutom villalarmen gör jag det mesta inom
elinstallationer inklusive el-element, kompletta
larmpaket och jordfelsbrytare med mera.

Flexibel verksamhet

Utan en dyr overhead kan JH Elosafe erbjuda

www.tidning.net

marknaden snabb och pålitlig service till bra
priser.
– Många kunder uppskattar att de vet att det
är jag som kommer när de ringer – en kontakt
som är bekant med deras verksamhet.
JH Elosafe arbetar bland annat åt Fiskeriverket som är en regelbunden kund. Jörgen
har även engagerats av Borderlight för utbyggnaden av bredbandsnätet Laxnet.
Jörgen utför även konsulttjänster som energirådgivning samt mindre elbesiktningar
JH Elosafe medverkar även vid försäljning
och installation av värmepumpar i samarbete
med VVS-Firma.

Tel: 070-345 53 14
jh@jhelosafe.se • www.jhelosafe.se

En kontakt räcker. Jörgen Hörbergs företag JH Elosafe utför alla typer av elarbeten.
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