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PÅ RAMUNDBERGET bjuder restaurang Tusen på smaksensationer, mitt  
i den Härjedalska naturen. Härjeåns har tryggat energiförsörjningen.

3   HISTORIEN OM 100-ÅRINGEN HÄRJEÅNS



I ARMKROK MOT FRAMTIDEN 
DET ÄR OMÖJLIGT ATT ÖVERLEVA OCH UTVECKLAS I 100 ÅR OM MAN INTE GÖR RÄTT SAKER.  

REGIONAL FÖRANKRING OCH ANSVARSTAGANDE FÖR ATT BIDRA TILL LOKALSAMHÄLLET KÄNNE-

TECKNAR BÅDE HÄRJEÅNS OCH FINSKA HUVUDÄGAREN HERRFORS. NU FIRAR VAR OCH EN AV OSS  

100 ÅR, SAMTIDIGT SOM VI I ARMKROK ÖPPNAR DÖRREN TILL DEN HÄGRANDE FRAMTIDEN.

ärjedalen kände vi till sedan tidigare i finska 
Katternögruppen, för den vackra naturens 
och skidanläggningarnas skull. Men det 
som väckte vårt intresse för att också slå oss 

ner här, som företag, var myrarna, den ständigt växande 
naturresursen, som rätt skött kan skapa stora värden i ett 
energiföretag och samhället omkring det.

HÄRJEDALENS OSLIPADE DIAMANT
Myrar hade vi lärt känna genom våra kraftverk i 
Österbotten. Det vi såg här var kombinationen av vid-
sträckta myrmarker, en biobränslefabrik i Härjedalens 
Miljöbränsle AB (HMAB) och förutsättningarna för ett 
kraftvärmeverk. Vi frågade om här kanske gömde sig en 
oslipad diamant.

Vi visste från början att om vi skulle ge oss in i något i 
Härjedalen, så måste det ske i samverkan med lokalsam-
hället. Sådant kan kräva sin tid, och samtidigt som man 
lär känna varandra ska affärerna skötas. 

År 2010 tog vi det första steget och gick in som huvud-
ägare i HMAB. För att kunna göra verklighet av utveck-
lingsplanerna, behövde vi en samarbetspartner och det 
var nära till Härjeåns. Vi trodde tidigt att en integration 
av våra verksamheter skulle kunna ge fördelar för båda 
parter. Härjeåns var ett välskött energibolag med gedigen 
erfarenhet, egen produktion och eget nät. 

TVÅ SAMHÄLLSÄGDA FÖRETAG FÖRENAS
I juli 2013 genomfördes den affär som resulterade i att 
Herrfors, som ingår i Katternögruppen, övertog den 
aktiepost som Fortum och några mindre ägare hade i 
Härjeåns och som gjorde Herrfors till ny huvudägare. Två 
samhällsägda företag fann varandra, som representanter 
för regionerna Österbotten och Härjedalen.

Nu 2017 står vi inför nästa milstolpe i samarbetsbygget, 
invigningen av det kraftvärmeverk som vi skissade kontu-
rerna på redan under vår första tid i Härjedalen. Kraftverket 
innebär en stor investering, och våra förväntningar är stora. 
Samtidigt vet vi, och det visste vi också från början, att 
energibranschen inte är en riskfri bransch.

Framför allt har utmaningarna de senaste åren handlat 
om hur elmarknaden utvecklats, med elpriser som pressats 
ner onaturligt lågt till följd av att utvalda energislag subven-
tionerats. Till detta har vädret missgynnat oss, både genom 
regniga somrar som försvårat torvskördarna och genom 
att vi på fem, sex år knappt haft några vintrar att tala om.

En lätt resa har det alltså inte blivit. Samtidigt präglas 
Herrfors av en kultur där man inte lätt ger upp. Fokus på 
att lösa problem och flitigt arbete är, vågar jag säga, en 
österbottnisk dygd. Men några garantier ger det givetvis 
inte. Inget problem är löst förrän det är löst.

Att vi i dag har kommit så här långt, att kraftvärme-
verket i Sveg kan driftsättas, är en stor glädje. Från och 

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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med nu kan vi tillvarata torven som resurs i ångproduk-
tionen. Vi är redo att kliva ur investeringsläget, där man 
inte ännu kan utnyttja möjligheterna, och ta steget in i 
produktionsläget, för att säkerställa att vi har tänkt rätt i 
alla delar och kan börja få utdelning för våra satsningar.

HÄRJEÅNS 100-ÅRIGA PERSPEKTIV
Med detta kan våra verksamheter också börja bidra till 
närsamhället på allvar. Investeringen i kraftvärmeverket 
och all verksamhet relaterad till det har en stor betydelse 
för sysselsättningen i Härjedalen och innebär en inte 
obetydlig injektion för samhällsekonomin.

Jag vet att våra två bolag har bra förutsätt-
ningar att lyckas väl. Inte många bolag kan 
som Härjeåns stoltsera med ett 100- årigt 
perspektiv! Bättre börda in i framtiden 
bär ingen med sig än det.

Härjeåns 100-årsfirande samman-
faller med firandet i Österbotten av 
Finlands 100-åriga självständighet. 
Så från en 100-åring till en annan: 
stort grattis och må vi leva lyckliga 
tillsammans!

PETER BOSTRÖM
Styrlesordförande
Härjeåns Kraft AB
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HÄRJEÅNS – EN ENERGISK 
100-ÅRING MED EN  
LJUSNANDE FRAMTID
ÅR 1917 BILDADES HÄRJEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG AV MODIGA INITIATIVTAGARE SOM VILLE SÄKRA 

HÄRJEDALENS FRAMTIDA ENERGIFÖRSÖRJNING PÅ DET MODERNASTE SÄTT SOM DÅ FANNS. I 100 ÅR 

HAR BOLAGET UTVECKLATS I TAKT MED TIDEN OCH FORTSATT BIDRA TILL EN LEVANDE GLESBYGD. 

MED STOLTHET SÄGER JAG IDAG STORT GRATTIS TILL 100-ÅRINGEN HÄRJEÅNS OCH DESS KRAFTFULLA 

PERSONALSTYRKA SOM MED FULL ENERGI FÖRMEDLAR LIVSKVALITET TILL TIOTUSENTALS KUNDER  

I VÅR VACKRA TRAKT.

ör 20 år sedan tackade jag ja till erbjudandet 
att bli VD för Härjeåns Kraft och det har jag 
aldrig ångrat. Att få utveckla företaget och 
samtidigt bidra till att levandegöra och fram-

tidssäkra den bygd vi verkar i, ger en extra dimension av 
meningsfullhet som verkligen inte är alla VD:ar förunnad.

Många mindre kraftbolag har blivit uppköpta genom 
historien. Men inom Härjeåns har vi hållit liv i den starka 
drivkraft som fick bolagets grundare att våga satsa på 
bygget av vårt första kraftverk Kvarnforsen mitt i krigstid, 
och därmed bristtid. Våra grundare var tvungna att våga 
för att vinna och gav sig inte förrän de hittade lösningar.

Härjeåns har sedan fortsatt stå på egna ben och för-
värvat verksamheter istället för att låta sig bli uppköpt.  
Den tydliga utvecklingen började med att vi successivt  
tog över alla elbygdeföreningar som bildats i trakten 
under 1900-talets tidiga årtionden. Sen har vi fortsatt 
växa och samtidigt anpassat vår verksamhet efter tidens 
krav och möjligheter. Köpet av Ånge Elnät AB 1997 var en 
mycket viktig affär, som för min del ledde till den glädjande 
möjligheten att tillträda VD-posten i samband med att 
de tidigare VD:arna med ålderns rätt klev åt sidan. Fram 
till dess ansvarade jag för vattenkraftsproduktion inom 
Gullspångs Kraft.

FANTASTISKT AVSLUT
När det hela tiden händer nya saker i företaget är det svårt 
att slita sig och gå i pension. Men min tjugonde årsstämma 
år 2018 kommer också att bli min sista i rollen som VD för 
Härjeåns. Det känns fantastiskt att få avrunda karriären 
med ett 100-årsjubileum. Det är heller inte många VD:ar 
förunnat!

Jag hoppas att Härjeåns fortsätter sin verksamhet i 
minst 100 år till och då gäller det att hänga kvar vid den 
framåtrörelse som alltid kännetecknat företaget. Vi har 
aldrig suttit med armarna i kors och väntat på att något 
ska hända. Inom Härjeåns driver vi själva på händelseut-
vecklingen och ser till att göra det bästa av utmaningar 
utifrån, som vädrets mäktiga nycker, energipolitiska 
förändringar och nya krav från våra medvetna kunder. 
Vi förvaltar inte bara, utan investerar hela tiden för att 
utveckla både företaget och bygden.

KRAFTTAG TROTS MOTSTÅND
När idén att starta ett kraftbolag med säte i Sveg förverk-
ligades var det viljan att förbättra livsvillkoren som drev 
på upphovsmännen. Samtidigt hävdade kritiska röster att 
el var en lyxvara och att det var slöseri med både tid och 
pengar att ge alla tillgång till den. 

VD-ORD
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Samhällsförändringar möts alltid av visst motstånd. Det 
fick jag själv uppleva i slutet av 1990-talet när jag var fast 
övertygad om att internet skulle revolutionera våra kom-
munikationsvanor. Men förståelsen för varför man skulle 
satsa på ett fibernät i glesbygden var till en början mycket 
begränsad, milt uttryckt. Många skakade på huvudet då, 
ifrågasatte och skrev insändare. Vissa trodde fortfarande 
att internet bara var en tillfällig fluga. Så fel de fick. 

Med stöd av en visionär framtidsstrateg vid Härjedalens 
kommun, lyckades vi ändå förverkliga planerna på ett 
fibernät. När ingen operatör var villig att verka på nätet, 
bildade vi vår egen: Herjenet. Kommunikation på alla 
nivåer har alltid varit av största vikt för Härjeåns. Att 
idag se hur internet möjliggör för så många att bo och 
leva i Härjedalen, samtidigt som vi håller kontakt och gör 
affärer med hela världen, det är smått otroligt. 

EN LJUSNANDE FRAMTID VÄNTAR
Jag ser en enorm styrka i att vi tillsammans vuxit genom 
100 år av förändringar. Nu har vi precis tagit avstamp i en 
ny organisation där vi lyckats rekrytera högt kompetenta 
VD:ar för våra olika bolag. Vår trogna personalstyrka med 
ovärderlig branscherfarenhet har förstärkts ytter ligare 
med riktigt bra personal de senaste åren.

Extra glad är jag över att Härjeåns alltid 
sponsrat ungdomsverksamhet, vilket gett 
nya generationer ett stadigt fäste på 
hemorten. Behovet av nya, unga specia-
lister fortsätter växa parallellt med den 
tekniska utvecklingen och vi välkomnar 
framtidens arbetskraft till oss. 

Härjeåns är en stabil 100-åring, med 
en ungdomlig energi som dagligen och 
bokstavligen smittar en hel bygd. Och 
därför tror jag att även ”den ljusnande 
framtid” tillhör Härjeåns!

STEN-OLOV SALOMONSSON

VD och koncernchef
Härjeåns Kraft AB
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STABIL KONCERN MED  
VÄSSAD LEVERANSFÖRMÅGA

ATT FÖRÄNDRING OCH ANPASSNING GÅR HAND I HAND MED UTVECKLING HAR VARIT SJÄLVA 

FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR HÄRJEÅNS 100-ÅRIGA VERKSAMHET. DEN 1 JANUARI 2016 TRÄDDE VÅR  

NYA ORGANISATION I KRAFT OCH MARKERADE ETT VIKTIGT AVSTAMP FÖR VÅR FORTSATTA RESA.

olaget Härjeåns Kraft föddes ur ett behov 
av pålitlig kraftförsörjning och en önskan 
att höja livskvaliteten. De dubbla ambi-
tionerna består fortfarande, och för att 

fullfölja dem krävs det att organisationen på bästa sätt 
tjänar våra syften för den tid vi just nu lever i. 

KONCERN SOM KLARAR KONKURRENSEN
Det har hänt mycket både på energimarknaden och med 
klimatet under de senaste årtiondena. Konkurrensen i 
branschen har hårdnat och för att få full utdelning av 
kompetensen inom koncernens olika områden, genom-
förde vi en stor organisationsförändring inför år 2016. 

Det omfattande förarbetet resulterade i ett upplägg 
med tre nya VD:ar för Härjeåns Nät, Fyrfasen Energi 
och Härjeåns Energi. Vi kan idag konstatera att rekry-
teringen blev mycket framgångsrik. Högt kompetenta 

ledare har tillfört ny energi till koncernen och vi ser det 
som ett styrkebevis att de väljer Härjeåns för sin yrkes-
mässiga framtid.

För att stötta de nya bolagen på bästa sätt har vi också 
inrättat ett verksamhetsstöd där vi samlat alla viktiga 
funktioner som är koncerngemensamma. Här ryms 
ansvar för medier/juridik/säkerhet, HR/personal/
löner, kvalitets- och miljösamordning samt 
data/IT. Verksamhetsstöd genomdriver 

KONCERNEN IDAG
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också viktiga 
analytiska arbeten, 

inte minst för att garantera 
största möjliga säkerhet inom hög-

prioriterade områden som arbetsmiljö 
och IT.

GOD PERSONALPOLITIK  
I HÄLSOSAMT FÖRETAG
Koncernen har idag närmare 130 anställda,  
som vi gör vårt bästa för att ta väl hand om.  
God personalpolitik med fokus på hälsa, 
välmående och säkerhet utgör en solid 
bas för vår dagliga verksamhet. Vi tror att 

möjligheten till friskvård och kontinuerlig 
utbildning är två viktiga förklaringar till att 
många stannar länge hos oss. Ledningen ser 
gärna att trogna medarbetare tar steg framåt 
i organisationen. Kvalificerade utmaningar 
leder både till personlig utveckling och en 
kunskapsvinst för företaget.

Energiförsörjning är vår hjärtefråga och en 
livsviktig samhällsfunktion. Härjeåns mål är 
att fortsätta driva en affärsmässig verksamhet 
som samtidigt tar ett långsiktigt ansvar, precis 
som vi har gjort de senaste 100 åren.

Med vår nya organisation tryggar vi 
framtidens energileveranser på en konkur-
rensutsatt marknad, samtidigt som vi förblir 
en pålitlig arbetsgivare och fortsätter bidra 
till Härjedalens utveckling. 

FOKUS PÅ HÄLSA, välmående och säkerhet utgör  
en bas för vår verksamhet. Flugfiske i Anokroken.
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MÖTER FRAMTIDEN MED 
SAMLADE KRAFTER
HÄRJEÅNS TAR SIKTE PÅ DE KOMMANDE 100 ÅREN. MED FULLT FOKUS PÅ DE DAGLIGA LEVERANSERNA, 

ÖKAT SAMSPEL, NYFIKENHET PÅ NYA LÖSNINGAR OCH STADIG BEVAKNING AV FRAMTIDA BEHOV, 

FORTSÄTTER VI MÖTA EFTERFRÅGAN PÅ ENERGI OCH EFFEKTIV KOMMUNIKATION I HÄRJEDALEN.

ängtan efter en bättre och tryggare framtid 
utgjorde själva startskottet för Härjeåns 
verksamhet. Och samma längtan har drivit 
oss framåt i 100 år nu. Idag är hållbarhet 

ledordet på allas läppar, för att vi alla ska kunna ha en 
framtid med livskvalitet. 

NYCKELFÄRDIGA SOLPANELER
Vattenkraften har alltid varit vår starka bas, förnyelsebar 
och en del av ett evigt kretslopp. En tidlös tillgång, som nu 
är mer modern än någonsin. Vi ser hur våra kunder också 
intresserar sig allt mer för miljön och därför utökar vi våra 
erbjudanden om hållbar energi till att också omfatta egen 
produktion. Med våra kompletta solcellspaket blir våra 
kunder själva miljösmarta elproducenter. Solpanelerna 
förser det egna hemmet med ström och eventuellt över-
skott skickas ut på nätet. Många har redan insett värdet 
av att både bidra till en bättre miljö och höja värdet på den 
egna fastigheten. Och vi hoppas att ännu fler ska göra det!

FORTSATT SATSNING PÅ FIBER
För snart 20 år sedan drev vi igenom anläggandet av ett 
fibernät i Härjedalen, eftersom vi trodde så starkt på 
framtidens digitala kommunikation. År 2016 hade vi  
rekordmånga anslutningar till nätet, vilket visar oss 
värdet av att fortsätta satsa på stabil IT-kommunikation. 
Mobil teknik har helt förändrat arbetssätten och möjlig-
heterna att bo och verka i glesbygd. Det vill vi definitivt 
fortsätta vara en del av.

UNIK NYSATSNING I TÄNNFALLET
Vi har alltid prioriterat vård av våra kraftstationer och 
år 2016 startade bygget av ett helt nytt kraftverk vid 
Tännfallet, ganska unikt i vår bransch idag. I tio år har 
vi arbetat för att få förverkliga planerna på ett helt nytt 
kraftverk som uppfyller samtliga moderna miljö- och  
säkerhetskrav från start. Samtidigt ökar det vår produktion 
från nuvarande 4,5 GWh till 8,8 GWh.

VIKTIG INVESTERING I KRAFTVÄRMEVERK
Parallellt startade vi bygget av kraftvärmeverket i Sveg, 
som innebär en historisk investering i biobränslefabriken. 
Produktionen av biobränsle har pågått där sedan 1980- 
talet och Härjeåns förvärvade fabriken 2014. Med det nya 
kraftvärmeverket ökar vi vår konkurrenskraft som pellets-
producent och leverantör av biobränsle i framtiden.

 
ÖKAT SAMSPEL, STARKARE LAG
Koncernens nya organisation är en mycket viktig 
förutsättning för vår framtida framgång inom alla våra 
verksamheter. Syftet med det nya upplägget är att öka 
samarbetet internt och få full utdelning av våra kompe-
tenta ledares och medarbetares ansträngningar.

I samma samverkansanda har också personalen från 
Härjeåns Nät och Härjeåns Energi flyttat in i nyrenoverade 
lokaler i Sveg. Det är mycket glädjande att kunna erbjuda 
en modern arbetsmiljö för våra medarbetare och stärka 
teamkänslan, som är central för Härjeåns. Framtidens 
energiproduktion, distribution, försäljning och utveckling 
kräver gemensamma kraftansträngningar. 

FRAMTIDSPLANER
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ANSVARSFULLT SAMSPEL  
– DETTA ÄR HÄRJEÅNS

MODERBOLAGET HÄRJEÅNS KRAFT UTGÖR BASEN FÖR VÅR KONCERN, FRÅN STARTEN IN I FRAMTIDEN. 

VÅRA VERKSAMHETER ÄR INDELADE I FYRA DOTTERBOLAG INOM TRE AFFÄRSOMRÅDEN. TYDLIG 

ANSVARSFÖRDELNING OCH TÄTT SAMSPEL STÄRKER VÅRA  LEVERANSER.

56,3 %
HERRFORS KONCERNEN

32,8 %
HÄRJEDALENS KOMMUN

10,9 %
ÖVRIGA AKTIEÄGARE

HÄRJEÅNS KRAFT AB KRAFTPRODUKTION
Härjeåns Kraft är koncernens moderbolag. Här sker vår 
elproduktion vid våra nio vattenkraftverk. Vår kraft-
produktion är ren och säker. Vi arbetar ständigt med 
säkerhetsfrämjande och effektiviserande åtgärder och 
har som mål att utvinna maximal effekt med minimal 
miljöpåverkan.

HÄRJEÅNS NÄT AB ELDISTRIBUTION
Vårt nätbolag Härjeåns Nät säkerställer våra 27 000 
elkunders behov av kraft, ljus och värme. Härjeåns Nät 
bidrar med trygghet till nätanvändare i främst kommu-
nerna Härjedalen, Ånge, Bräcke och Ragunda och är 
även den självklara partnern när det gäller IT- 
kommunikation i Härjedalen.

HÄRJEÅNS ENERGI AB TORV- OCH PELLETSPRODUKTION
Härjeåns Energi ansvarar för driften av torvfabriken i 
Sveg sedan juli 2014. Fabriken producerar och levererar 
torv och pellets till företag, kommuner och villakunder 
i Skandinavien.

VÅRA BOLAG

KONCERNENS ÄGARSTRUKTUR

HMAB HÄRJEDALENS MILJÖBRÄNSLE AB
I oktober 2015 förvärvade Härjeånskoncernen bolaget 
Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB). Det innebär att de 
torvtäkter och torvkoncessioner som HMAB förfogar över 
nu ingår i Härjeånskoncernen, vilket tryggar tillgången till 
högkvalitativ torvråvara till förmånligare pris utan mellan-
händer.

FYRFASEN ENERGI ELFÖRSÄLJNING
Fyrfasen Energi säljer el och tjänster till privatpersoner  
och företag i hela landet. All el kommer från förnyelsebara  
energikällor, i huvudsak från ren vattenkraft. Fyrfasen 
Energi hanterar kundavtal och bistår med rådgivning för 
effektiva leveranser och kundnära kvalitet. 
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TRYGGAR HÄRJEÅNS  
EFFEKTIVA ELNÄT
HÄRJEÅNS NÄT TRYGGAR ENERGILEVERANSERNA TILL VÅRA 27 000 ELNÄTSKUNDER I HÄRJEDALEN, 

ÅNGE, BRÄCKE, RAGUNDA, BERGS OCH SUNDSVALLS KOMMUNER. 

otalt äger och ansvarar vi för 600 mil elnät i 
mellersta Norrland. Vi äger och driver också 
det fiberoptiska bredbandsnätet i Härjedalens 
kommun. Cirka 80 mil fibernät är för närva-

rande anlagt i Härjedalen. Intresset för anslutningar är 
fortsatt stort och utbyggnaden pågår kontinuerligt.

Målsättningen är att Härjeåns Nät ska vara Sveriges 
tryggaste och mest effektiva. Vi ska dessutom erbjuda 
Sveriges modernaste fibernät i glesbygd. Verksamheten har 
nyligen effektiviserats så att den drivs mer projektinriktat 

och ett nytt uppföljningsverktyg ger oss tydliga kvitton på 
att vi strävar åt rätt håll. 

Som ett av 18 elnätsbolag ingår vi i samarbetet Elinorr 
som bland annat går ut på att utveckla ett driftsäkrare 
elnät. Genom samarbetet kan vi dra nytta av den spets-
kompetens som finns hos de andra medlemsbolagen,  
i stället för att hyra in konsulter. Tillsammans har vi  
242 000 elnätskunder och 2 698 mil elledningar i  
södra och mellersta Norrland.

HÄRJEÅNS NÄT

KRAFTLEDNINGAR ÖVER FLATRUET. Härjeåns Nät  
ansvarar för 600 mil elnät och 80 mil fibernät. 

12   HISTORIEN OM 100-ÅRINGEN HÄRJEÅNS

T



”Härjeåns Nät siktar högt: vi ska bli Sveriges bästa elnätsbolag. Vi är ett modernt, 
projektorienterat nätbolag som har fullt fokus på driftsäkra leveranser. Personalen 
är vår allra viktigaste resurs. Vi vill vara en riktigt attraktiv arbetsgivare och satsar 
mycket på både kompetensutveckling och en säker arbetsmiljö. Våra kunder, som 
litar på oss för sin energiförsörjning via elnätet och kommunikation via fibernätet, 
ska märka att vi bara blir bättre och bättre. Ny teknik och löpande effektivisering 
toppat med marknadsföring där vi tydligt talar om för kunderna vilka förbättringar  
vi gör kommer att öka förtroendet för Härjeåns Nät ännu mer.”

NIKLAS KÖHLER VD
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PRODUCERAR BIOBRÄNSLE 
FÖR BREDDAD MARKNAD
HÄRJEÅNS ENERGI ANSVARAR FÖR DRIFTEN AV TORV- OCH PELLETSFABRIKEN I SVEG. VERKSAMHETEN  

VÄXLAR UPP MED STORA INVESTERINGAR I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK SOM ÖKAR PRODUKTIONS-

KAPACITETEN SAMT MÖJLIGGÖR BÅDE ELPRODUKTION OCH FJÄRRVÄRMELEVERANSER.

roduktionen av biobränsle i Sveg har pågått 
sedan slutet av 1980-talet och drevs tidigare 
av Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB). 
Tillverkningen startade med torvbriketter 

och 2006 utökade man med pelletstillverkning. Härjeåns 
tog över produktionen i juli 2014.

Investeringen på 350 miljoner kronor i ett nytt kraft-
värmeverk i anslutning till fabriken, kommer att leda till 
väsentligt lägre energikostnader för produktionen. Det nya 

kraftvärmeverket, kombinerat med investeringar i själva 
fabriken, ökar också produktionskapaciteten markant. 
Härjeåns Energi har breddat försäljningen från en tydlig 
inriktning på företagskunder till att också omfatta privata 
kunder. Siktet är inställt på att bli det naturliga valet för 
alla pelletseldare i framtiden.

Våra samlade investeringar inom Härjeåns Energi 
leder både till ökad vidareförädling av lokala skogsråvaror 
och värdefull sysselsättning. Det stärker framtidstron.

TORV- OCH PELLETSPRODUKTION
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TORV- OCH PELLETSFABRIKEN 
i Sveg är rustad för framtiden.

”Härjeåns Energi ligger rätt i tiden när samhället står inför en stor omställning från 
fossila till förnyelsebara energisystem. Vi ser biobränsle som en väsentlig del i att 
säkerställa den övergången och vi har från grunden ändrat om vår affärsidé och 
produktionsapparat för att nå ut till en breddad marknad. Under de senaste åren 
har det gjorts betydande investeringar för att utveckla vår verksamhet, vilket såklart 
är mycket tacksamt och bra för den region vi verkar i. En stor förändringsprocess är 
i hamn och vi ser fram emot en spännande framtid.”

ANDERS WIKLUND VD
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HÅLLBAR PRODUKTION AV 
MILJÖSÄKRAD KRAFT 
HÄRJEÅNS KRAFT ANSVARAR FÖR VÅR ELPRODUKTION. FORSANDE VATTEN ÄR DEN ENERGIKÄLLA SOM 

DRIVIT VÅR VERKSAMHET I 100 ÅR OCH IDAG FÖRÄDLAR VI DEN VID VÅRA NIO VATTENKRAFTVERK I 

HÄRJEDALEN, JÄMTLAND OCH MEDELPAD.

attenkraft är ett förnyelsebart och därmed 
tidlöst energislag som gör minimalt avtryck 
på miljön. Genom att utnyttja vattnets 
lägesenergi blir energiutvinningen en del av 

vattnets ständiga kretslopp, utan att störa naturens rytm. 
Härjeåns mål är att utvinna maximal effekt med minsta 

möjliga miljöpåverkan och därför är det ständiga arbetet 

med att effektivisera våra kraftverk mycket viktigt. För 
Tännfallets kraftstation, som byggdes 1942, såg vi att det 
bästa alternativet var att bygga nytt. Efter tio års förbere-
dande arbete kunde vi äntligen sätta igång bygget hösten 
år 2016. Det innebar ett viktigt avstamp för vår fortsatta  
hållbara kraftproduktion. Resultatet blir en effektiv 
anläggning som uppfyller samtliga moderna miljö- och 
säkerhetskrav, samtidigt som det nära nog dubblerar vår 
produktion.

Med en miljösäkrad energiproduktion som är ekono-
miskt attraktiv och har god leveranssäkerhet ligger vi  
lika rätt i tiden som vid starten för 100 år sedan.

KRAFTPRODUKTION
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KVARNFORSENS KRAFTVERK, 
ett av Härjeåns nio kraftverk.

”Betydande upprustningar under de senaste åren har gett oss goda effektökningar 
vid ett flertal av våra kraftverk. Under 2016 kunde vi äntligen efter tio års förberedande 
arbete rikta huvudfokus mot Tännfallet. Vi ser verkligen fram emot att få inviga ett 
helt nytt kraftverk som uppfyller samtliga moderna miljö- och säkerhetskrav, samtidigt 
som det ökar vår produktion ytterligare. Med en hängiven personalstyrka och vässad 
teknik fortsätter vi vår hållbara vattenkraftsproduktion.”

STEN-OLOV SALOMONSSON VD
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ELFÖRSÄLJNING MED HÖG 
SERVICE OCH ÄRLIGA AVTAL
FYRFASEN ENERGI ÄR HÄRJEÅNS NYTÄNKANDE ELHANDELSLEVERANTÖR SOM HJÄLPER BÅDE  

PRIVAT KUNDER OCH FÖRETAG MED HÅLLBARA LÖSNINGAR. 

årt elhandelsföretag Fyrfasen Energi etable-
rades 1998 och har idag kontor i Ånge, Sveg, 
Sundsvall och Funäsdalen. Handeln sker 
enbart med 100 procent ursprungsmärkt el 

från förnyelsebara energikällor.
Energimarknaden genomgår stora förändringar och 

Fyrfasen Energi vill verka som en pålitlig partner till en 
allt mer miljömedveten kundkrets. Ärliga avtal och raka 
besked är nyckelbegrepp i den kundnära verksamheten. 

Målsättningen är inte att bli störst, men helst bäst! Nyckeln 
till framgång är att ständigt utveckla service och utbud. 
Att erbjuda el märkt med Naturskyddsföreningens Bra 
Miljöval samt tillhandahålla solcellsanläggningar för 
mikroproduktion av el är två tydliga, tidsenliga exempel 
på det. 

ELHANDEL

FYRFASEN ENERGI finns med när gondolen  
i Funäsdalen når svindlande höjder.
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”Vi lever i en alltmer elektrifierad värld, samtidigt som allt fler lever med en inre 
önskan att bidra till samhällets omställning till fossilfri drift. Vårt uppdrag är att  
erbjuda lösningar som är anpassade till omvärldens behov och önskan att leva ett 
gott och bekymmersfritt liv eller driva en lönsam verksamhet och samtidigt ta ansvar 
för eventuell miljöpåverkan. Med intresse bevakar vi utvecklingen på energimark-
naden. Vi tolkar trender, teknisk utveckling och konsumenternas beteenden i vår 
strävan efter att erbjuda energilösningar som ger ett mervärde. Fyrfasen Energi är 
ett mindre bolag med en unik fördel i att vi, genom erfarenhet och kunskap, snabbt 
kan anpassa oss till nödvändiga förändringar.”

CECILIA NORBERG VD
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LASTNING AV TORV i Sveg.
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VÄRDEFULLA  
TORVTÄKTER TILLGODOSER 
ENERGITILLGÅNGEN
HÄRJEÅNS EGNA TORVTÄKTER GARANTERAR TILLGÅNG TILL HÖGKVALITATIV TORV FÖR BÅDE 

ENERGIUTVINNING OCH FRAMSTÄLLNING AV BRÄNSLEPRODUKTER TILL SLUTKUND.

orvbränsle har framställts i större skala ända 
sedan 1800-talet och består av förmultnade 
djur- och växtdelar som på grund av syrebrist 
inte brutits ner helt. Härjeåns förfogar över 

mark med egna torvtäkter sedan år 2015, då koncernen 
förvärvade Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB). HMAB 
har under lång tid vårdat beståndet och säkrat en lång-
siktig avsättning av värdefull energitorv, som förädlas vid 
biobränslefabriken i Sveg. 

I och med driftsättningen av Härjeåns nya kraftvärmeverk 
är tillgången till torv inom koncernen ännu viktigare. 
Genom att teckna avtal med ett antal nya brytningsentre-
prenörer har vi skapat förutsättningar för ökad brytning, 
och samtidigt bidragit till nya, värdefulla arbetstillfällen i 
den glesbygd där vi verkar.

TORVRÅVARA

”HMAB har långsiktigt säkrat avsättningen av torv och vi inriktar oss på en fortsatt 
god resultatutveckling för verksamheten. Avtal med nya brytningsentreprenörer 
ökar sannolikheten för en lyckosam skörd på en större areal kommande somrar.  
Det rustar oss för den viktiga rollen som pålitlig torvleverantör till Härjeåns nya 
kraftvärmeverk vid biobränslefabriken i Sveg.”

ANDERS WIKLUND VD
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MODIGA GRUNDARE &  
LOJALA LEDARE

H I S T O R I E N  O M  1 0 0 - Å R I N G E N  H Ä R J E Å N S



r 1911 tog främst grosshandlare Carl Molin tag i saken på 
allvar. Han var en av de mest aktiva förespråkarna för en 
kraftanläggning i Sveg och han började på eget initiativ 
undersöka förutsättningarna för ett kraftverk i Solnan. 

Bevarade offerter visar att han år 1912 var i full färd med att ta in kost-
nadsförslag på turbinmaskineri och generatorutrustning. Karlstads 
Mekaniska Werkstad erbjöd exempelvis lämplig turbinutrustning till 
en kostnad av 5 500 kronor.

KRAFTMÄN BILDAR BOLAG
Härjeåns Kraftaktiebolag bildades 1917 och registrerades den 15 mars 
1918. Landsfiskal Olof Bromée blev styrelsens ordförande och Anders 
Elof Eriksson utsågs till verkställande direktör.

Flera år innan bolagsbildningen hade den så kallade elektrifierings-
kommittén inriktat sig på Kvarnforsen i Härjeån som den lämpligaste 
platsen för det planerade kraftverket. Samtidigt insåg man att ett 
vattenkraftverk inte kunde byggas i en handvändning och eftersom 
behovet av att lösa belysningsproblemet blev allt starkare, beslöt man 

KONSTITUERANDE PROTOKOLL från det mötestäta 
startåret 1917. Härjeåns Kraftaktiebolag bildades 
1917 och registrerades den 15 mars 1918 med  
följande styrelse:

Landsfiskal Olof Bromée, ordförande
Inspektor Anders Elof Eriksson, VD
Inspektor Erik Brolin
Grosshandlare Anders Andersson

Suppleanter: 
Jägmästare Gustaf af Peterséns
Bankkamrer Lars Emanuel Larsson
Byggmästare Mattias Engberg

AKTIEBREF 1918. Anskaffandet av tillräckligt 
aktiekapital var ett tidsödande arbete för  
bolagsgrundarna.

FRAMÅT MED FULL  
ENERGI I 100 HÅLLBARA ÅR
ÅR 1917 GRUNDADES HÄRJEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG MED MÅLSÄTTNINGEN ATT ELEKTRIFIERA 

SVEGSMONS MUNICIPALSAMHÄLLE. TVÅ ÅR SENARE BYGGDE BOLAGET DET FÖRSTA KRAFTVERKET 

I KVARNFORSEN. SAMMA FRAMÅTANDA SOM FICK GRUNDARNA ATT VÅGA SATSA PÅ MODERNA 

LÖSNINGAR I EN EKONOMISKT KRITISK TID, HAR FORTSATT DRIVA DEN STÄNDIGA UTVECKLING  

SOM KÄNNETECKNAT VERKSAMHETEN I 100 ÅR.

BOLAGETS HISTORIA
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PLATSANSÖKAN från blivande övermontör 
Valfrid Zingmark som inkom i juni 1917.

HÄRJEÅNS KONTOR i förgrunden. Bolaget hyrde 
den gamla sockenstugan i Sveg av kommunen.

att upprätta en tillfällig anläggning med hjälp av en lokomobil, alltså 
en flyttbar ångmaskin på hjul, och generatorutrustning. I november 
1917 kunde de första gårdarna förses med elektrisk belysning.  
Vid jultid det året hade de flesta som tecknat aktier i det nybildade  
bolaget belysning från elektriska glödlampor i sina bostäder.

KVARNFORSENS KRAFTVERK TAR FORM
Samtidigt fortsatte arbetet med kraftstationen. Valfrid Zingmark 
anställdes som ansvarig montör i företaget, en befattning som han 
stannade på i över 30 år. Den 11 juni 1919 togs Kvarnforsens kraftverk 
i bruk. Under våren hade upp till 50 man arbetat med anläggningen 
och parallellt med bygget skrevs avtal om strömleverans till andra byar 
inom socknen. Elektrifieringen av Härjedalen var igång på riktigt!

Tiden för etableringen var dock ekonomiskt tuff. Åren från krigs-
utbrottet år 1914 präglades av ständigt stigande kostnader och ökande 
brist på förnödenheter. Samtidigt var behovet av hållbara lösningar 
för uppvärmning och belysning väldigt stort. Och när kriget tog slut, 
skedde återgången till bättre tider inte så snabbt som man hoppats på. 

”Dyrtiden” fortsatte och el började av vissa betraktas som en lyx, fullt 
möjlig att undvara. Strömpriserna var ganska höga. Enligt prislistan 
från den 1 juni 1919 fick en abonnent med fem lampor om 16 normal-
ljus betala 71 kronor per år. För motorkraft till lantbruksändamål 
under dagtid, betalade man 20 kronor per hk/år. En kostnad på två 
kronor per hektar tillkom om mer än fem hektar odlad jord brukades. 

Kraftverket i Kvarnforsen producerade maximalt 240 Hkr, en  
kapacitet som redan tidigt togs i anspråk. Med hänsyn till den allmänna 
utvecklingen i Sveg insåg man att anläggningen måste förses med 
ytterligare ett aggregat. Styrelsen hade dock betydande ekonomiska 
svårigheter när det gällde driftkapital. Bygget hade blivit betydligt  
dyrare än beräknat, troligen främst till följd av dyrtiden och ledamöterna 
fick ställa upp med personlig borgen för att finansiera löpande utgifter.

Akut penningbrist under 1920-talets första år gjorde att många 
abonnenter hade svårt att betala sina räkningar. Många bevarade brev 
med anhållan om uppskov vittnar om det.

SITUATIONSPLAN 1915  
Förslag till vattenkraft- 

anläggning i Härjeån.
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ÖKAD EFFEKT NÄR ALLT FLER VILL HA EL
År 1924 kunde man ändå installera ett andra aggregat om 300 Hkr 
vid kraftverket. Lasarettet i Sveg hade då också blivit belysningskund 
hos Härjeåns Kraft och i samband med effektökningen av stationen 
utökade man även högspänningsnätet med en transformatorstation 
vid lasarettet. Bolagets vinst slog rekord med 33 429 kronor och 45 öre.

Året därpå, 1925, började styrelsen för första gången utreda frågan 
om att införa mätare hos kunderna. Det resulterade i att 468 stycken 
mätare köptes in, installerades och togs i bruk den 1 januari 1927.

Vid 1930-talets början, ökade efterfrågan på elkraft allt mer. Svegs 
kyrka var en instans som insåg värdet av moderniseringen och efter 
utredning av behoven och överenskommelser om taxan levererade 
Härjeåns 100 Hkr till kyrkan under år 1931.

Elproduktionen vid Kvarnforsen behövde öka ytterligare för att 
möta behoven och i oktober 1935 ersattes det äldsta aggregatet med 
ett nytt som stegrade kapaciteten med 100 Hkr.

YTTERLIGARE ENERGITILLSKOTT KRÄVS
I februari 1942 dog styrelseordförande Olof Bromée. Den tidigare vice 
ordförande Gustaf af Peterséns övertog ordförandeklubban till 1945, 
då Ragnar Eriksson tog vid. 

Efterfrågan på el fortsatte att öka under 1940-talet. Anläggningen 
vid Kvarnforsen började samtidigt bli sliten och styrelsen analyserade 
möjligheterna att bygga nytt eller bygga ut. Ett energitillskott behövdes 
och efter förhandlingar bestämde man sig för att köpa in stödkraft 
från Stockholms Superfosfat AB i Ljungaverk. För att kunna fullgöra 
leveransen byggdes en 40 kV-ledning fram till Byvallen. När ledningen 
togs i bruk den 14 december 1946 var Kvarnforsen med sina ledningar 
sammankopplade med riksnätet. En betydande dag i bolagets historia!

Energileveranserna stegrade stadigt. År 1948 avled verkställande 
direktör Eriksson hastigt och övermontör Valfrid Zingmark tog över 
posten. Härjeåns hade då i många år haft installationsverksamhet  
parallellt med kraftdistributionen. Installationsarbetena ökade i 
samma takt som energibehovet och 1949 beslutade styrelsen att en 
särskild avdelning skulle skapas för företagets installationsgren.

FRAMGÅNGARNA VÄXER PÅ 50-TALET
1950-talet blev verkligen framgångarnas årtionde för Härjeåns och 
det stora projektet med att elektrifiera Härjedalens fjällvärld genom-
fördes. I och med att ledningarna till västra Härjedalen färdigställdes, 
svarade nu bolaget för huvudparten av landskapets kraftbehov. År 
1954 avled Valfrid Zingmark och direktörsassistent Sven Carlsson 
axlade VD-ansvaret, först som tillförordnad på posten medan tjänsten 
utannonserades. År 1955 blev han ordinarie VD och fortsatte det arbetet 
till 1983.

HÄRJEÅNS KRAFTSTATION i Sveg.

KRAFTLEDNINGAR i Härjedalen år 1950.
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Kvarnforsens kraftverk genomgick nödvändiga moderniseringar 
under 50-talet och år 1966 ersattes det med en helt ny anläggning, 
belägen så att hela fallhöjden kunde utnyttjas. Kraftverket togs i drift 
i juli och förbättrade bolagets ekonomiska förutsättningar avsevärt. 
Efter 1965 ökade distributionen i allt snabbare takt. 

Den industriella utvecklingen och den växande turistnäringen, gjorde 
att kraftbehovet hela tiden fortsatte att öka. Från 1952 till 1965 ökade 
distributionen märkbart, och därefter ökade den i allt snabbare takt. 

Flitig annonsering av Härjeåns Installationsaktiebolag visar att 
elektriska hushållsmaskiner blev allt mer populära i hemmen. År 1960 
etableras dessutom Härjedalens första tv-sändare.

KRAFTINKÖP OCH STOR INVESTERINGSVILJA
Under 1970-talet gör Härjeåns kraftinköp från Långå kraftverk och 
Gullspångs Kraft AB för att tillgodose energibehoven i trakten.

ÅR 1955 blomstrade intresset för hushållsmaskiner  
och demonstrationer hölls i Sveg.

NÄR HÄRJEDALENS FÖRSTA TV-SÄNDARE 
etablerades år 1960 sysselsatte kabeldragning, 

sprängning, gjutning och snickerier totalt  
ett 30-tal män.
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År 1983 tar driftchef Karl-Erik Olofsson över VD-posten. Investerings-
viljan är stor under 1980-talet och nätet förstärks och förbättras. 
Samtidigt slår datoriseringen igenom på bred front och nya ”datajobb” 
inom Härjeåns får uppmärksamhet i pressen. 

Bolaget hann fira både 70- och 75-årsjubileum innan marknadens 
största händelse inträffade 1996. Den svenska elmarknaden avreglerades 
då och förutsättningarna för kraftbolagen förändras totalt. Elpriset blev 
konkurrensutsatt och abonnenterna var inte längre hänvisade till det 
lokala kraftbolaget. När marknaden öppnades ökade möjligheterna att 
skaffa kunder utanför Härjedalens region, men det betydde också att 
Härjeåns måste värna ännu mer om servicen till befintliga kunder för 
att få behålla dem.

Samma år delades bolaget upp i två där försäljning och produktion 
stannar i Härjeåns Kraft AB och distributionen flyttas till Härjeåns 
Nät AB.

HÄRJEÅNS ”DATAJOBB” blir en lokalnyhet  
i pressen när datoriseringen slår igenom.

FÖRVÄRVET av  
Ånge Elnät AB och  
Ånge Elförsäljning AB  
år 1997 var betydelsefullt 
för Härjeåns.
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Under år 1995 togs det nya kraftverket vid Lofsån i bruk. Två år senare 
1997 togs även kraftverket vid Lofssjön i bruk och en betydelsefull affär 
går i lås genom förvärvet av Ånge Elnät AB och Ånge Elförsäljning AB 
(51 %). Sten-Olov Salomonsson blir ny VD för Härjeåns, samtidigt som 
Fyrfasen Energi bildas för elförsäljning, med Margareta Gustin som VD.

BREDBANDSKAMP FÖR GLESBYGDEN
En ny, allt mer digitaliserad tid har fått sin början. Från att ”datajobb” 
nyss var nyhetsstoff i lokaltidningen, har datorer och internetuppkopp-
lingar blivit vanliga inslag i både hem och de flesta företag. Samtidigt 
som internet av vissa spås bli en tillfällig ”fluga”, befarar många att 
millenniebuggen ska ställa till med enorm oreda när vi går in i ett nytt 
årtusende, 2000-talet. Farhågan är att datorprogrammen inte ska 
kunna hantera datum efter den 31 december 1999.

Ovissheten om vilka förändringar internet kommer att föra med 
sig är utbredd, men Härjeåns är tidigt fast besluten om att satsa på 
ett stabilt kommunikationsnät i Härjedalen och börjar arbeta för en 
bredbandslösning i samverkan med Härjedalens kommun. Precis som 
vid bolagets start i början av 1900-talet, ställer sig många frågande till 
meningen med att satsa på sådana moderniteter – dessutom i glesbygd.

Med kundnyttan som främsta motivation satte Härjeåns målet 
högt: regionen ska sättas på kartan som den mest framsynta på IT- 
området. I likhet med det tillfälliga lokomobil som startade den 
elektriska belysningen av Härjedalen i väntan på kraftverkets färdig-
ställande, skapade Härjeåns en radiolösning för internetuppkopplingar 
medan arbetet för en permanent fiberlösning gick vidare. EU-bidrag 
beviljas för bredbandsprojektet och eftersom ingen operatör visade 
intresse för att verka i nätet, bildade Härjeåns ett eget bredbandsbolag: 
Herjenet.

Resultatet blev slutligen Sveriges modernaste bredbandsnät i 
glesbygd. Det optiska fibernätet står klart år 2006 och fylls med tjänster. 
När bredbandsprojektet avslutas den 30 september har cirka 820 
kunder anslutit sig. Och idag är kundnyttan självklar. Härjedalen har 
kommit närmare världen, och vice versa. Precis som den ursprungliga 
elektrifieringen skapade en smidigare vardag, bidrar ett stabilt bred-
band till att människor kan bo och verka på landsbygden, samtidigt 
som de obehindrat kan kommunicera via mobila verktyg. År 2016 hade 
Härjeåns rekordmånga anslutningar till fibernätet. Ihärdigheten  
lönade sig och den digitala utvecklingen växer i en takt som var väldigt 
svår att föreställa sig. Herjenet avvecklades år 2008 och kundstocken 
övertogs av Bahnhof, en av Nordens största bredbandsoperatörer.

DET OPTISKA FIBERNÄTET stod klart år 2006 
och började fyllas med tjänster.

ÅR 2016 hade Härjeåns rekordmånga anslutningar 
till fibernätet, som byggs ut hela tiden.
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FRI KONKURRENS KRÄVER BRA KOMMUNIKATION
Kommunikation är ett nyckelbegrepp i Härjeåns verksamhet och  
det blev ännu tydligare när vi gick in i det nya millenniet. Den fria 
konkurrensen krävde att vi blev ännu tydligare med information till 
våra kunder och vår egen webbplats blev allt viktigare. Härjeåns var 
tidigt ute med att förmedla avbrottsinformation via webben och idag 
är plattformen basen för all slags information, som kunderna också 
blivit väldigt duktiga på att själva söka upp.

STARKARE UR STORMARNA
Under 2010-talet ställde två stora stormar till med rejäl oreda. Stormen 
Dagmar drog in 2011 och orsakade de största stormskadorna i Härjeåns 
historia. Den 12 december 2013 slog stormen Ivar till och gjorde  
16 500 av Härjeåns kunder strömlösa lagom till Lucia-helgen. Redan år 
2001 fick vi även rida ut styggstormen, som gjorde cirka 3 600 kunder 
strömlösa. Inom koncernen är vi noga med att framhålla personalens 
ovärderliga arbetsinsatser året runt och de samlade krafter som vi 
lyckades uppbåda för att återställa ordningen efter stormarna, blev  
ett kvitto på den styrka vi tillsammans besitter.

HÅLLBAR ENERGI BLIR HÖGAKTUELL
År 2002 förvärvade Härjeåns resterande 49 procent av Ånge Elnät. 
Bolagen fusioneras och tillsammans bildar vi ett elnät som sträcker sig 
över 500 mil. Organisationen delas upp i fyra ben: nät, drift, teknik och 
ekonomi. Samtidigt blir miljömärkt el ett begrepp och vindkraften gör 
tydliga landvinningar. Härjeåns blir en partner inom vindkraften när 
det gäller linjearbeten och teknisk support. Fem vindkraftverk ansluts 
till elnätet under året.

Den 1 maj 2003 trädde lagen om elcertifikat i kraft. Det marknads-
baserade stödsystemet ska öka produktionen av förnybar el på ett 
kostnadseffektivt sätt. År 2005 slutfördes moderniseringen av  
Kvarnforsens kraftverk och Tännfallets kraftverk står på tur för 
förnyelse. Projekteringen har påbörjats redan året innan och det ska 
visa sig ta nästan tio år innan bygget kan starta år 2016. Då börjar en 
helt ny station ta form för att slutligen kunna ersätta den gamla, slitna 
anläggningen under 2018.

NY ÄGARE, NY INRIKTNING
År 2013 får Härjeåns en ny majoritetsägare när finska Herrfors OY 
köper Fortums aktiepost. Året därpå förvärvas Svegs torv- och pellets-
fabrik av HMAB (Härjedalens Miljöbränsle AB). Bolaget Härjeåns  
Energi tar över driften. Vår personalstyrka växer till cirka 120 medar-
betare, samtidigt som vi får en helt ny inriktning i bolaget: biobränsle-
produktion. År 2015 förvärvar vi HMAB och får därmed tillgång till 
egna torvtäkter. Med en tryggad tillgång på torv startar projekteringen 
av ett kraftvärmeverk i anslutning till biobränslefabriken. Investeringen 
omfattar 350 miljoner kronor.

DET NYA MILLENNIET förde med sig 
stormskador av historisk omfattning. 

ÅR 2014 BLIR TORV- OCH PELLETSFABRIKEN 
i Sveg en del av Härjeåns.

HÄRJEÅNS BLIR EN SAMARBETSPARTNER 
när vindkraften gör landvinningar.
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Försäljning av pellets via webben startar. Härjeåns Energi inriktar 
sig på att bredda marknaden och sälja pellets både till företag och 
privatkunder. Målet är att bli det självklara valet för alla pelletseldare 
i framtiden.

NY ORGANISATION MÖTER BEHOVEN
Nya tider kräver nya arbetssätt. Inför år 2016 rekryterar Härjeåns nya 
VD:ar för de olika bolagen och den 1 januari sjösätts en helt ny organi-
sation. De tre bolagen som vilar under moderbolaget Härjeåns Kraft 
blir Härjeåns Nät, Fyrfasen Energi och Härjeåns Energi. Funktionen 
verksamhetsstöd samlar koncerngemensam kompetens för att kunna 
stötta samtliga affärsområden på bästa sätt med exempelvis IT- 
lösningar och utvecklingsarbete.

Härjeåns 99:e år blir händelserikt med byggstart både för det nya 
kraftvärmeverket och den nya kraftstationen vid Tännfallet. Hållbar 
energi är mer aktuellt än någonsin och vårt nya erbjudande med nyckel-
färdiga solcellslösningar tas väl emot av kunder, som nu kan producera 
sin egen el och sälja eventuellt överskott till oss.

STÅR STARK GENOM FÖRÄNDRING
År 2017 tas kraftvärmeverket i drift och Härjeåns fyller 100 år! Det 
är en stolt jubilar som blickar tillbaka på ett århundrade av enorma 
förändringar, särskilt på kommunikationssidan. 

Härjeåns Kraft byggdes upp under en ekonomiskt svår tid med 
mycket höga kostnader och utpräglad varubrist. Efter första världs-
kriget följde ett antal år av betydande arbetslöshet och sjunkande 
priser. Starten på bolagets verksamhet var ganska blygsam, men 
vändpunkten på 1930-talet var tydlig. Då började allt fler inse nyttan 
med och betydelsen av den elektriska energikällan. 

Sedan dess har vi hela tiden blickat framåt mot nya möjligheter och 
drivit på utvecklingen inom både hållbar energiproduktion och pålitlig 
kommunikation. Idag har vi 27 000 nätkunder. Vi är djupt tacksamma 
för att de väljer Härjeåns och sporrar oss till att fortsätta vårt ständiga 
förbättringsarbete. Vi har alltid sett ny teknik som vår vän och under 
2000-talet har vi kunnat vässa vår service med bland annat ett nytt 
fjärrsystem för övervakning av nätet, webbaserad kundservice, talstyrt 
telefonsystem och miljöfördelaktig e-faktura.

Underhållsarbete och vård av våra kraftverk, nät och system är 
oerhört viktigt. Vi tar god vård om våra nu nio kraftverk. Men Härjeåns 
har aldrig nöjt sig med att förvalta. Bolaget startade med ambitionen 
att förbättra villkoren i bygden och det vill vi fortsätta med. Genom 
fortsatta investeringar och öppenhet för nya lösningar bidrar vi aktivt 
till en levande bygd. Helst i minst 100 år till.

INVESTERINGEN i ett nytt kraftvärmeverk förstärker 
verksamheten vid torv- och pelletsfabriken.

BYGGET AV EN HELT NY kraftstation 
vid Tännfallet startade 2016.

VID TORV- OCH PELLETSFABRIKEN i Sveg 
produceras framtidens biobränsle.
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KUNNIG OCH LOJAL  
LEDNING FRÅN START
HÄRJEÅNS FÖRSTA STYRELSEORDFÖRANDE VAR LOJAL SITT UPPDRAG I 25 ÅR OCH SAMTLIGA VD:AR 

HAR VERKAT MINST 20 ÅR INOM BOLAGET, IBLAND PÅ OLIKA POSTER MEN OFTAST I LEDANDE POSITION. 

ETT MINST SAGT LÅNGSIKTIGT LEDARSKAP BÄR UPP BOLAGETS 100-ÅRIGA HISTORIA.

ärjeåns Kraftaktiebolag bildades år 1917 med 
målet att elektrifiera Svegsmons municipal-
samhälle. I det rådande samhällsläget, var 
det en utmanande uppgift. Men det är tydligt 

att initiativtagarna hade bestämt sig för att lyckas. Genom 
Härjeåns historia har personer på ledande positioner varit 
anmärkningsvärt trogna sina uppdrag, vilket med allra 
största sannolikhet påverkat den stabila och långsiktiga 
utveckling som kännetecknat bolaget.

LANDSFISKALEN HÖLL  
ORDFÖRANDEKLUBBAN FRÅN START
Härjeåns Kraftaktiebolag registrerades som bolag den  
15 mars 1918 och dess första ordförande blev Olof Bromée, 
som tillsammans med bland andra kronofogden Erland 
Montell och grosshandlaren Carl Molin tagit initiativet 
till bolagsbildningen.

Olof Bromée föddes i Hackås den 8 februari 1859 och 
verkade som landsfiskal i Sveg, den roll som tidigare gick 
under titeln länsman. Det innebar att han ansvarade för 
lokala polisiära, skatterelaterade och juridiska frågor. 

Han var även ordförande i kommunalstämman,  
Svegsmons municipalstämma, municipalfullmäktige och 
direktionen för länslasarettet i Sveg. Dessutom var han 
tryckfrihetsombud och RVO, alltså Riddare av Vasaorden.

PROFILER GENOM TIDERNA

OLOF BROMÉE  
Ordförande 1917–1942
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Den 8 februari 1942 avled Olof Bromée. Han hade då varit 
bolagets styrelseordförande under hela dess verksam-
hetstid. Jägmästaren och den tidigare vice ordföranden 
Gustaf af Peterséns övertog ordförandeklubban. 

TROGEN VD I ÖVER TRETTIO ÅR 
Anders Elof Eriksson anlitades som verkställande direktör 
för Härjeåns Kraft från starten 1917. Han föddes i Stugun 
den 4 mars 1878 och flyttade till Sveg år 1906. Där arbetade 
han som länsskogsvaktare till år 1915, då han övergick 
till att bli skogsförvaltare hos Axelsson Jonsson. När AB 
Skogsviken tog över skogsinnehavet 1922 fortsatte han sin 
tjänst hos dem fram till 1937.

Anders Elof Eriksson var också ledamot av municipal-
nämnden år 1909–1937 samt nämndens ordförande 
1919–1937. Han ingick även i regleringskommittén för 
upprättande av stadsplan i Sveg, satt som ordförande i 
köpingsnämnden och verkade som bilbesiktningsman.   
I 17 år var han även brandchef.

Uppdraget som VD för Härjeåns Kraft behöll han fram 
till sin hastiga död den 17 januari 1949. 

ANDERS ELOF ERIKSSON
VD 1917–1949
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DRIFTIG ÖVERMONTÖR SOM AXLADE VD-ANSVAR 
När Härjeåns annonserade efter en ansvarig montör vid 
verksamhetsstarten, gick jobbet till den välmeriterade 
Valfrid Zingmark. Han föddes i Umeå den 14 november 
1887 och lämnade sin arbetsgivare SJ för att ta anställning 
hos Härjeåns den 1 augusti 1917. Han hade då genomgått 
förmanskurs vid Katrineholms Tekniska skola och hade 
goda betyg. Dessförinnan hade han varit anställd vid ASEA 
i Östersund. Ingångslönen hos Härjeåns sattes för övrigt 
till 3 000 kronor per år.

Valfrid Zingmark hade varit Härjeåns trogen i över 
trettio år när bolagets första VD Anders Elof Eriksson 
hastigt avled. När styrelsen ville välja den erfarne och 
kunnige Zingmark till efterträdande VD, tackade han ja 
med ett villkor: styrelsen måste även anställa en VD- 
assistent med lämplig bakgrund. Valet föll på ingenjör 
Sven Carlsson som redan fått praktisk utbildning inom 
Härjeåns och sedan gått Fackskolan i Västerås.  
Valfrid Zingmark fortsatte som VD fram till sin död den  
25 december 1954, då assistent Sven Carlsson tog vid.

Utdrag ur Valfrid Zingmarks platsansökan juni 1917:
”Som jag hörde vid ett samtal med ingenjör Svanbäck, att  
elektriskt ljus skall installeras i Sveg får jag härmed göra  
en förfrågan om plats som montör.” 

DIREKTÖRSASSISTENTEN SOM GICK UPP I LEDNINGEN
Sven Carlsson föddes i Sveg den 15 mars 1920. Efter att 
ha fått praktisk träning hos Härjeåns och utbildat sig till 
ingenjör vid Fackskolan i Västerås, hade han en statlig 
befattning under en period. Den 1 augusti 1949 blev han 
anställd av Härjeåns Elektriska, som skötte bolagets 
installationsverksamhet. När Valfrid Zingmark krävde 
en assistent för att acceptera VD-uppdraget, annonserade 
Härjeåns efter en person med god teknisk utbildning från 
en utbildningsinstans av erkänt hög nivå. Valet föll på 
Sven Carlsson, som anställdes som direktörsassistent vid 
Härjeåns den 1 januari 1950. 

VALFRID ZINGMARK  
Övermontör 1917–1949, VD 1949–1954

34   HISTORIEN OM 100-ÅRINGEN HÄRJEÅNS



SVEN CARLSSON 
Direktörsassistent 1949–1954
VD 1954–1983

KARL-ERIK OLOFSSON
VD 1983–1998

STEN-OLOV SALOMONSSON
Nuvarande VD sedan 1998

När Valfrid Zingmark avled 1954, gick Sven Carlsson in 
som tillförordnad VD, efter en kort tillfällig lösning med 
den dåvarande ordförande Ragnar Eriksson på posten. 
På grund av sin anställning i skogsbolaget AB Iggesunds 
Bruk kunde Ragnar Eriksson inte fortsätta som VD och 
tjänsten annonserades ut. 

Sven Carlsson fortsatte VD-åtagandet i väntan på en 
lämplig ny kandidat, men hans egen lämplighet tycks ha 
blivit uppenbar under provperioden och året därpå utsågs 
han till permanent VD, för övrigt med en årslön på 18 000 
kronor. Befattningen innehade han sedan fram till sin 
avgång i september 1983, efter 27 år som bolagets ledande 
tjänsteman.

ÅTERVÄNDANDE MEDARBETARE BLEV VD
Karl-Erik Olofsson föddes i Rätan den 16 mars 1935 och 
anställdes vid Härjeåns Kraft för första gången år 1959. 
Han tjänstgjorde med avbrott för studier vid Fackskolan i 
Västerås fram till år 1976. 

Efter en tid som platschef vid Gullspångs Krafts kontor 
i Sveg kom han år 1983 tillbaka till Härjeåns med gedigen 
erfarenhet av bolagets verksamhet i bagaget sedan tidigare 
och från och med den 26 september det året verkade han 
som VD. I samband med Härjeåns köp av Ånge Elnät 
lämnade Karl-Erik Olofsson över posten till Härjeåns 
nuvarande VD Sten-Olov Salomonsson år 1998.
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STADIG LEDNING  
GENOM STORMARNA 
OVÄDRET SLOG TILL NÄR SVEN-ERIC DAHLGREN VAR PÅ BESÖK HEMMA I HÄRJEDALEN 1988. HAN ERBJÖD 

HÄRJEÅNS SIN RÖJNINGSHJÄLP, GAV SIG UT PÅ SKOTERN – OCH HITTADE ETT NYTT CHEFSJOBB! SEDAN 

DESS HAR LEDARROLLERNA AVLÖST VARANDRA GENOM STUNDTALS STORMIGA ÅR.

ven-Eric Dahlgren bodde i Stock-
holm och arbetade som driftin-
genjör på Solna stads energiverk, 
men var hemma hos föräldrarna 

i Tännäs över julhelgen när ovädret kom.
– Det blev ett riktigt styggväder med blåst 

och mycket snö. Jag hade jobbat som montör 
hos Härjeåns 1978–1982, så jag ringde in och 
erbjöd mig att hjälpa till med återställningen. 
Jag hade ju både skoter och motorsåg, och de 
tackade ja, berättar Sven-Eric.

FUNÄSDALENS NYA LINJEMÄSTARE
Under röjningsarbetet träffade han linje-
mästare Leif Pettersson, som nämnde att han 
precis bestämt sig för att sluta. Sven-Eric 
tyckte att arbetet i Funäsdalen verkade 
intressant och så fort det blev vardag ringde 
han upp dåvarande VD Karl-Erik Olofsson, 
som blev en aning paff över hur någon redan 
kunde veta att uppdraget skulle bli ledigt. 

Efter anställningsintervjuer fick Sven-Eric 
jobbet och började redan ett par månader 
senare som linjemästare i Funäsdalen till-
sammans med kollegan Nils Salomonsson. 
Sedan dess har det blivit ett antal ledar- och 
chefstjänster inom Härjeåns för Sven-Eric.

– Från början var man många gånger en 
arbetande arbetschef som var aktiv tekniker 
ute på fältet, samtidigt som man hade ansvar 
för mycket personal. Under åren har tiden för 

SVEN-ERIC DAHLGREN 
verkar idag som chef för 
Härjeåns verksamhets-
stöd.

SVEN-ERIC DAHLGREN OCH STORMARNA

administration och personalledning vuxit allt 
mer i chefsrollen, och nu består den nästan 
enbart av det. Men jag kan faktiskt säga att jag 
har haft roligt på jobbet i princip varenda dag.

Sven-Eric har varit platschef, teknikchef, 
nätchef, projektledare för bland annat en del av 
bredbandsutbyggnaden och affärsutvecklare. 
Idag ansvarar han för verksamhetsstöd som 
bistår hela koncernen med viktiga funktioner 
och bildades vid den stora omorganiseringen 
2016.

– Jobbet har utvecklats och jag har utvecklats 
med det. Det känns som en stor förmån att få 
ha ett bra jobb med bra arbetskamrater och 
intressanta uppdrag, plus att jag får bo på ett 
av de bättre ställena i världen när man som jag 
gillar friluftsliv, jakt och fiske. Jag har haft tur!

STRÖMLÖST EFTER STYGGSTORMEN
Ibland har det dock stormat ordentligt även 
för Sven-Eric. Sedan millennieskiftet har tre 
massiva stormar härjat i Härjeåns område 
och lämnat stor förödelse och strömlöshet 
efter sig. Den 15 november 2001 var det dags 
för den första: ”Styggstormen”.

– Liknande stormar hade ju drabbat andra 
områden och vi hade diskuterat det mycket, 
men vi trodde inte riktigt att något sådant 
kunde hända här. Det fick vi definitivt 
ompröva! Hela Härjedalen blev mer eller 
mindre strömlöst och det var första gången 
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som Härjeåns 
råkade ut för så 
extrema skador, 
säger Sven-Eric och 
fortsätter:

– Vi insåg snabbt hur 
sårbart allt kan vara. Det är 
en sak att tappa strömmen, men 
det stora problemet sker om man 
även tappar kommunikationen 
så att man inte kan prata med 
varandra. Vi lärde oss att det är A 
och O att ha alternativa kommunika-
tionsvägar.

År 2001 hade mobiltelefonen  
gjort intåg på allvar och många 
såg den som lösningen på allt. Men i ett 
strömlöst stormläge visade sig både drifttiden 
och räckvidden vara för begränsad. De planer som 
funnits på att helt ta bort det gamla radio systemet, 
ströks direkt.

– I en så kritisk verksamhet som vi har kan vi inte förlita 
oss på enbart mobiltelefoner. Idag har vi Westél radiotelefon  
som vårt komplement och den har täckning i hela vårt område,  
säger Sven-Eric.

Dagen innan styggstormen bröt ut, bildade flera nätbolag  
tillsammans med myndigheten Svenska kraftnät Elsamverkan,  
elbranschens frivilliga organisation för just elsamverkan.  
Avtalet möjliggjorde för Härjeåns att ta hjälp från externa 
resurser i form av bland annat montörer, transport med 
försvarets Herculesplan och lån av elverk både vid den 
första stormen och de två som sedan skulle följa.

DAGMAR ORSAKAR ENORM SKADA
På juldagen 2011 sattes Härjeåns med personal och kunder på prov 
igen. Stormen Dagmar gjorde entré och trots att prognosverktygen var 
mycket bättre än tio år tidigare, blev effekterna av stormen avsevärt 
större än beräknat. Stormen orsakade den dittills största skadan 
i Härjeåns historia. Återställningsarbetet och ersättningarna 
till strömlösa kunder uppgick till cirka 50 miljoner kronor.

– Vi förberedde oss så mycket vi kunde, men när stormen 
väl kommer finns det inte mycket vi kan göra. Korta förberedelser har  
väldigt liten effekt, så det är långsiktigt arbete som gäller: bredda lednings-
gatorna, få ner mer ledning i marken, säkra alternativa matningsvägar och 
stabila kommunikationskanaler. Stormarna har triggat vår värdesäkring av 
näten, konstaterar Sven-Eric.

HELIKOPTERBILD FRÅN YTTERHOGDAL. 
Sedan millennieskiftet har tre massiva  

stormar lämnat stor förödelse efter  
sig i Härjeåns område. 
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IVAR REV UPP STORMSÅREN
Det tog hela 2012 att komma till rätta med alla 
skador. Och redan på kvällen den 12 december 
2013 var det dags igen. Rekordvindar blåste i 
Härjedalen, Jämtland och Medelpad. Stormen 
Ivar uppnådde orkannivåer på vissa håll i fjäll-
världen och i det mest kritiska läget var 16 524 
av Härjeåns kunder strömlösa. Under natten 
utfördes inga linjearbeten, det var allt för risk-
fyllt. Men kundtjänst var bemannad och på 
morgonen satte felavhjälpningen direkt igång 
med 30 montörer. Skördare började lyfta bort 
träd från ledningarna redan dag ett, baserat på 
lärdomar efter Dagmar, vilket gjorde arbete 
mycket effektivare än att avverka manuellt.

– Just då kände vi oss orättvist hårt 
drabbade. Det hann inte ens gå två år mellan 
stormarna, så precis när vi kommit till rätta 
med alla följder av Dagmar började allt om, 
minns Sven-Eric.

Målsättningen var att alla fastboende skulle 
få tillbaka sin ström till julafton. Med hjälp av 
reservelverk på elva transformatorområden 
lyckades man uppnå målet.

FORTSATT FRAMÅT I LUGNET EFTER STORMARNA
Nu har det gått ett par år utan stora stormar, men en sak 
är säker: det kommer att ske igen.

– Det måste vi alltid ha med i beräkningen. I vår verk-
samhet har vi inte bara det vanliga jobbet från 7–16 att 
tänka på. Vi vet att extrema väderförhållanden kan slå till, 
men vi vet tyvärr aldrig när, säger Sven-Eric.

Erfarenheterna visar att kunnig och välutbildad  
personal, bra utrustning och tillräckliga resurser ger  
de bästa förutsättningarna för att klara kriserna.

– Det är guld värt att ha tillräckligt mycket egen personal 
med god lokalkännedom och hög arbetsförmåga när det 
hettar till. Både vid extrem och vanlig storm har vi sett 
hur våra erfarna medarbetare som känner sitt nät liksom 
har ett sjätte sinne för var felet kan vara, trots att området 
är väldigt stort. Det gör arbetet effektivt.

Med gemensamma krafter har Härjeåns stått stabilt i 
100 stundvis stormiga år.

– Genom alla år som jag arbetat hos Härjeåns har vi 
haft ett bra team rakt igenom, från montörer till chefer 
och ledare. Idag har vi dessutom flera verksamhetsben att 
stå på, vilket stärker koncernen. Vi satsar en hel del och 
visar verkligen att vi vill vara med i branschen och ibland 
till och med gå i bräschen. Vi är ett framåt företag och det 
tror jag att vi kommer att fortsätta vara i framtiden, säger 
Sven-Eric.

LINJEBYGGNATION mellan  
Långå kraftverk och Funäsdalen. 

38   HISTORIEN OM 100-ÅRINGEN HÄRJEÅNS



”STYGGSTORMEN” SLÅR TILL STYGGSTORMEN 15/11 2001
Stormvindarna började strax efter klockan sju på morgonen torsdagen 
den 15 november 2001. Styggstormen ställde till med den dittills största 
förödelsen som Härjeåns upplevt. I princip hela distributionsområdet 
drabbades av mycket svåra störningar med en ofantlig mängd träd 
som rasade över mellan- och lågspänningsledningar.

All tillgänglig egen personal, tio montörer från andra nätföretag, 
inhyrda skogsentreprenörer samt ett 20-tal frivilliga huggare hjälptes 
åt med återställningsarbetet. Helikoptrar från Jämtlandsflyg hyrdes in,  
liksom ett antal externa elinstallatörer. Över 14 000 kunder drabbades 
av strömavbrott under kortare och längre perioder, som minst en 
timme och som allra mest i 99 timmar.

BLÅSTA PÅ JULFRIDEN DAGMAR 26/12 2011
Strax före midnatt på juldagen år 2011 drog stormen Dagmar in med 
förödelse som följd i Härjeåns område. Klockan fyra på morgonen var 
cirka 14 000 kunder utan el. På kvällen saknade fortfarande cirka  
8 000 kunder ström. Den 2 januari hade samtliga återfått sin ström.

Redan på annandagens morgon var ett 30-tal man igång med 
återställningen. Under dagen steg siffran till ett 50-tal. Kundtjänst 
bemannades med tolv medarbetare från Fyrfasen Energi. 

De flesta felen berodde på omkullblåsta träd som orsakat stolpbrott, 
linbrott och en del regelbrott. Totalt var 65 egna montörer och 13 in-
lånade igång med återställningen. Två helikoptrar, sex traktor grävare, 
sex skördare och ett 15-tal huggare samt sex reservkraftaggregat 
utgjorde viktiga hjälpmedel i arbetet. Akut ”hjälp från ovan” i form 
av både manskap och personal från andra nätbolag levererades med 
Herculesplan till Midlanda flygplats. Återuppbyggnaden pågick sedan 
under hela året.

STORMIG NATT GAV STRÖMLÖS LUCIA IVAR 12/12 2013
Strax efter klockan 18 på kvällen den 12 december 2013 drog Ivar in 
över Funäsdalenområdet. Klockan 21:15 var cirka 12 000 av Härjeåns 
kunder utan el och under kvällen ökade siffran till över 16 500. Under 
Lucia-dagen saknade 8 000 kunder fortfarande el och värst drabbades 
området kring Ånge/Bräcke/Bispgården med omnejd. Den 23 december 
hade alla kända fastboende återfått strömmen, men 11 transformator-
områden matades med reservelverk för att uppfylla målet att alla 
kunder skulle återfå strömmen till julhelgen. 40 egna montörer och 
34 externa från andra nätbolag arbetade med de riskfyllda insatserna 
som bland annat omfattade cirka 200 stolpbrott.

I fjällvärlden drog Ivar fram med orkanstyrka. SMHI uppmätte 
vindar på upp till 46 sekundmeter kring Blåhammaren och Flatruet. 
Gränsen för orkan ligger vid 32,7 sekundmeter.
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STABIL EKONOMI GENOM 
VATTEN OCH ELD

ÅR 1988 BÖRJADE ULF WALLBERG SOM KAMRER HOS HÄRJEÅNS. ANSVARET FÖR KONCERNENS EKONOMI 

HAR HAN BEHÅLLIT GENOM SNART 30 HÄNDELSERIKA ÅR.

konomichef Ulf Wallberg bodde 
i Sveg och arbetade på en redo-
visningsbyrå när han tog sig an 
kamrertjänsten hos Härjeåns. 

– Det kändes både spännande och tryggt med 
en för mig ny verksamhet i ett för Härjedalen 
relativt stort bolag som funnits ända sedan 
1917, säger han.

I STÄNDIG RÖRELSE
Datoriseringen hade då börjat ta fart och Ulf 
minns hur de satt och skrev ut elfakturor 
själva på huvudkontorets skrivare, innan de 
strax därpå började anlita en professionell 
utskriftstjänst.

– De digitala vanorna då går ju knappt att 
jämföra med hur det ser ut idag. Utvecklingen 
har gått i en rasande fart och det känns otroligt 
positivt att Härjeåns hela tiden har hängt med 
även i den utvecklingen. Idag bygger i princip 
alla verksamheter på snabb kommunikation 
och gemene man vill ha ett stabilt bredband, 
som vi var tidiga med att arbeta för i Härje-
dalen.

Härjeåns karakteristiska förmåga att vara 
i ständig rörelse och utveckling har fått Ulf 
att trivas på jobbet i snart tre decennier. För-
värvet av Ånge Elnät och Ånge Elförsäljning 
som skedde i två steg ledde i slutänden till att 
bolaget växte till dubbel storlek.

– Det innebar förstås mer jobb för mig, 
men det har känts positivt och spännande 

ULF WALLBERG har 
ansvarat för koncernens 
ekonomi sedan 1988.

ULF WALLBERG OCH ELDPROVET

att få vara med och utveckla verksamheten, 
konstaterar han.

STABILITET SOM MÖJLIGGÖR FÖRÄNDRING
De senaste åren har medfört många för-
ändringar i rask takt. Finska Herrfors blev 
koncernens nya huvudägare år 2013 och året 
därpå följde köpet av torv- och pelletsfabri-
ken från Härjedalens Miljöbränsle AB. 2015 
förvärvade Härjeåns bolaget HMAB. Och år 
2016 sjösattes en helt ny organisation. Fullt 
upp för ekonomichefen, med andra ord. Men 
när företagsandan samtidigt kännetecknas 
av tydlig stabilitet är det lättare att hantera 
nyordning, tycker Ulf.

– Vi har haft väldigt låg personalomsätt-
ning under de år jag har jobbat här, och det 
tyder ju på att medarbetarna litar på bolaget. 
Vår stabilitet bygger på en kombination av 
mycket bra medarbetare, att vi har en pro-
dukt som alla behöver och att vi har lyckats 
göra kloka investeringar genom åren. Våra 
nio vattenkraftverk är väldigt viktiga resurser 
och där har vi varit noga med underhåll för 
att få fortsatt full utdelning.

STARK GENOM ELDPROV
Bolagets handlingskraft fick genomgå ett 
verkligt eldprov 2008. När telefonen ringde 
mitt i natten hos Ulf den 1 oktober fick han 
veta att hela huvudkontoret stod i lågor. Han 
åkte dit, men kunde inte göra annat än titta 
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på förödelsen. Senare samma dag var han 
direkt engagerad i arbetet att hitta ny lokal.

– Det gick faktiskt med expressfart.  
Via kontakter fick vi tag i en ledig lokal 
samma dag och på kvällen gick jag och vår 
VD Sten-Olov rum för rum igenom vad vi 
behövde tillsammans med en leverantör av 
kontorsinventarier. Två veckor senare var vi 
alla på plats igen, minns han.

Idag är huvudkontoret fortfarande beläget 
i den fastighet i Sveg som Härjeåns först 
hyrde och senare förvärvade. Renoverings-
insatser har resulterat i en fräsch, modern 
och ändamålsenlig arbetsmiljö. Även energi-
branschen ser helt annorlunda ut jämfört med 
den som Ulf gick in i 1988. Konkurrensen har 
vuxit sedan avregleringen 1996 och det gäller 
att hänga med i svängarna, särskilt som en 
mindre aktör.

– Den stora risken för mindre energibolag 
är ju att de blir uppköpta av de större bolagen, 
för att sedan bli nedlagda. Men Härjeåns har 
hela tiden hängt med i utvecklingen på alla 
nivåer. Vi nöjer oss inte med att förvalta.  
Här händer det saker hela tiden och det är 
inspirerande, säger Ulf.

EN BRAND som inte gick att stoppa förstörde Härjeåns 
tidigare huvudkontor den 1 oktober 2008.

IDAG ÄR DET MODERNA HUVUDKONTORET beläget i de 
lokaler som Härjeåns snabbt fick tillgång till efter branden.

SAMMA DAG SOM DET GAMLA KONTORET BRANN NER, 
flyttade Härjeåns in i nya lokaler, som sedan förvärvades  

och genomgick renovering.
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UNG KRAFT PÅ FÄLTET  
– OCH I STYRELSERUMMET

SOM 20-ÅRING FICK ANDREAS BJÖRNS JOBB SOM LINJEMONTÖR HOS HÄRJEÅNS. NU ÄR HAN INNE PÅ 

SITT FEMTE ÅR AV ARBETE UTE PÅ FÄLTET OCH HAN ÄR MYCKET NÖJD MED SITT YRKESVAL. 

   – FÖR DEN SOM ÄR INTRESSERAD OCH VILLIG ATT PROVA PÅ NYA SAKER FINNS DET FINA MÖJLIGHETER 

INOM HÄRJEÅNS, SÄGER HAN.

ndreas Björns från Långå utbild-
ade sig inom el på gymnasiet och 
när Härjeåns annonserade efter 
nya linjemontörer såg han sin 

chans till ett yrke där hans färdigheter kunde 
komma till god användning.

– Att påstå att el är en populär produkt är ju 
ingen överdrift! Alla behöver el idag och efter-
som Härjeåns är ett lokalt förankrat företag 
som jag hade ett positivt och tryggt intryck av, 
ville jag gärna jobba där, berättar han.

VARIATION OCH FRISK LUFT
Arbetet som linjemontör är varierat med 
mycket grävarbeten för elektrifiering och 
fibrering under sommaren. Under vintern  
är det bland annat installations- och  
reparationsjobb som gäller.

ANDREAS BJÖRNS 
är linjemontör och ung 
representant i Härjeåns 
styrelse.

ANDREAS BJÖRNS OCH MÖJLIGHETERNA

– Vi besiktar ju kraftledningsnätet också 
och det kan vara riktigt gött att få åka ut på 
skotern en vinterdag med finväder och göra 
det. Då har man det bra, säger Andreas.

Variationen av uppgifter och förmånen att 
få tillbringa arbetsdagen utomhus uppskattar 
han extra mycket. Sen är det inte fel att få 
köra bil en hel del också. Det distrikt Andreas 
arbet ar på sträcker ut sig cirka tio mil från norr 
till söder och cirka 15 mil från öst till väst och 
vissa dagar kan kräva resor på upp till 40 mil.

– Förutom att jag verkligen tycker att det är 
roligt att köra bil, så får jag ju se mycket mer 
av landskapet än vad jag annars skulle ha gjort. 
Jag har nog varit i nästan alla hörn av Härje-
dalen och det är vackert på många olika sätt 
här. Flatruet och Helags har ju otroliga öppna 
vidder, men jag trivs lika bra i skogen, säger 
Andreas.
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VERKLIG FRAMTIDSBRANSCH
Han känner själv att han har valt en verklig 
framtidsbransch.

 – Ja, det ser jag ju både privat och i 
företaget. Med allt fler tekniska hjälpmedel 
behöver vi mer el. Och fiber är ju det stabilaste 
internetalternativet som finns idag, så det vill 
ju alla ha.

Utvecklingen med fler laddstationer 
för elbilar och möjligheten för kunder att 
koppla in egna solcellspaneler och själva bli 
elproducenter bidrar också till att Andreas 
ser en ljus framtid i branschen.

– Utbudet växer hela tiden och det är bra! 
Då blir det mer jobb för oss. Och Härjeåns 
hänger ju verkligen med i utvecklingen och ser 
till att kunderna får tillgång till det de vill ha. 

ENERGIFÖRSÖRJER VIKTIG TURISM
Andreas Björns utgår från Funäsdalen och 
två helt olika säsonger ingår i hans arbetsår. 
Vinter tid formligen exploderar turismen och 
näten ska klara den belastningen lika bra 
som den ordinarie, när nätanvändarna är 
betydligt färre.

– Alla vill ha moderna bekvämligheter, även 
i fjällstugan, och då ska strömmen och inter-
netuppkopplingen gå att lita på. Sen är det väl 
inte så populärt om en lift plötsligt skulle stå 
helt still under högsäsong heller. Och där kom-
mer Härjeåns in i bilden, konstaterar Andreas.

STORMIG START I BRANSCHEN
Med knappt ett års erfarenhet som linje-
montör fick han uppleva en riktig utmaning 

i december 2013: Stormen Ivar. 
Till och från under tre månaders 

tid hjälpte han till med återställningsarbetet 
i de värst drabbade områdena kring Ånge och 
Bräcke. På köpet fick han speciella livserfaren-
heter och en snabb introduktion till branschen. 

– Det var verkligen stor förödelse som mötte 
oss. Det låg träd precis överallt och man måste 
nog se det med egna ögon för att förstå vidden 
av det. Det var bara att sätta igång i en ände 
och fortsätta framåt. Jag trivs väldigt bra med 
att få ta i och jobba ordentligt, så det var ett 
perfekt uppdrag för mig på det sättet. 

STYRELSEPOST OCH GODA 
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Andreas sitter också som arbetstagarrepresen-
tant i Härjeåns styrelse, en chans som han är 
glad att han tog när den dök upp år 2016.

– Jag måste säga att det är fruktansvärt  
roligt och intressant att få se hur det går till i 
ett stort styrelserum. Att få sitta med och lyssna 
på resonemangen är väldigt givande och 
nyttigt. Det ger mig en fördjupad inblick i hur 
företaget ser på framtiden och vad Härjeåns 
ska satsa på. Jag får en spännande hint om 
vad som är på gång innan det har omsatts till 
verklighet och kommit ut i verksamheten, för 
det kan ju ta lite tid.

Andreas tror på en fortsatt utvecklande 
framtid inom företaget, där nya utmaningar 
gärna erbjuds till den som har en uttalad vilja 
att lära sig mer.

– Härjeåns ställer ju dessutom verkligen upp 
för bygden och visar att de vill ge tillbaka, till 
exempel genom att sponsra ungdomsverksam-
het i Härjedalen. Det är otroligt viktigt. Finns 
det aktiviteter vill ju folk bo här, så även där 
gör Härjeåns ett riktigt bra jobb.

NEDGRÄVNING AV KRAFTLEDNING över Flatruet.
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KRAFTKARL HOS  
HÄRJEÅNS I 44 ÅR
HAN KÖR 3 000 MIL I TJÄNSTEBILEN VARJE ÅR, HAR SKRÄMT EN VD MED DYNAMIT OCH ÅTGÄRDAT 

STRÖMAVBROTT I 47 MINUSGRADER. MÖT HOLGER, MONTÖREN SOM JOBBAT 44 ÅR INOM HÄRJEÅNS.

en 24 april 1973 började den 
då 21-årige ynglingen Holger 
Jonasson sin anställning som 
linjemontör på Härjeåns. En fyra 

månader lång utbildning hade lett in honom 
på den nya yrkesbanan.

– Härjeåns hade lite folk då så jag hoppade 
på utbildningen inom linjemontage via arbets-
förmedlingen. Sedan fick jag frågan om jag 
ville ha jobb och det ville jag ju! Det var en bra 
utbildning, berättar Holger som hade Jan-Olof 
Westfält som lärare.

FYRTIO ÅR AV FÖRÄNDRING
Över fyra decennier inom samma företag är 
imponerande men Holger tonar blygsamt ned 
sin långa anställningstid.

– Det är inget ovanligt i det här företaget, 
40–45 års anställningstid är vardagsmat.  
Jag tror att de som börjar som linjemontörer 
är personer som älskar att vara utomhus, till 
exempel jägare och fiskare. Nog för att det 
kan vara jäkligt ibland när det är dåligt väder, 
men det ger ändå en frihetskänsla att få jobba 
utomhus, funderar Holger som själv både 
jagar och fiskar på sin fritid.

Linjemontörens roll har förändrats en 
hel del under åren. När Holger började sin 
yrkesbana var det mycket kroppsarbete med 

HOLGER JONASSON 
började som montör år 
1973 och arbetar idag 
som kundtekniker hos 
Härjeåns.

HOLGER JONASSON OCH DYNAMITKUPPEN

handgrävning och manuell resning av stolpar. 
Den tunga utrustningen bar de själva.

– Vi var riktiga kraftkarlar! Idag är arbetet 
mer inriktat åt teknikhållet med betydligt fler 
hjälpmedel. Arbetskorgarna på traktorgrävar-
na, till exempel, det är det bästa hjälpmedlet 
som linjemontörerna har fått. De kommer att 
spara många kroppar, säger Holger.

RÄDDNINGSINSATS I ISANDE KYLA
Arbetets utmaningar har resulterat i många 
starka minnen. Nyårsnatten 1979 kommer 
Holger aldrig att glömma. Den isande kylan 
släckte elnätet i hela Sveg-området.

– Det var 47 grader kallt i Älvros när vi 
var ute och jobbade den natten. Rubbet hade 
slagits ut så vi fick dela upp östra och västra 
Sveg för att sedan starta upp ett område i taget. 
Efter det började vi byta ut elledningar mot 
grövre. Den händelsen blev en väckarklocka.

”Ingenting är omöjligt” var mottot för 
linjemontörerna och kollegorna hittade sätt att 
kunna arbeta i den extrema kylan.

– Vi var fyra man som jobbade och vi var 
ute en kvart i taget, sedan var vi tvungna 
att gå in och värma oss, berättar Holger som 
även minns glädjen han kände när elnätet 
började fungera igen.
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SKRÄMDE VD:N MED DYNAMIT
Holger har arbetat under tre VD:ar och 
minns en tid när ledarskapet inte var så  
lyhört och närvarande i organisationen som 
det är idag. Den gamla tidens VD ville gärna 
se personalen i givakt, vilket bidrog till att 
locka fram linjemontörernas upptågsanda.

– Den första VD:n jag arbetade under hörde 
till den gamla skolan och han var livrädd 
för dynamit. Så när han dök upp tog vi fram 
dynamitlådan. Då drog han iväg snabbt som 
ögat i sin flotta Mercedes, skrattar Holger.

Sedan många år är Holger kundtekniker 
och jobbar bland annat med service på  
elmätare, avstängningar och kabelvisning. 
Han ser dagens Härjeåns som ett företag  
där alla är redo att hjälpas åt för att få allt  
att fungera. Han ser också positivt på att 
Härjeåns har en långsiktig personalpolitik 
och lägger stor vikt vid hälsa och välmående. 

– Möjligheterna till friskvård och massage 
bidrar helt säkert till att så många trivs och 
stannar länge inom företaget, säger han.
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HÄRJEÅNS INVESTERAR  
I BYGDENS FRAMTID
INOM HÄRJEÅNS FINNS EN LÅNG TRADITION ATT STÖDJA IDEELLA ORGANISATIONER SOM ÄR 

VERKSAMMA I TRAKTEN. SVEGS IK ÄR EN VIKTIG FÖRENING DÄR IDEELLA KRAFTER SER TILL ATT  

BARN OCH UNGDOMAR FÅR EN MENINGSFULL FRITID. 

    – HÄRJEÅNS BETYDER MYCKET FÖR BYGDEN, SÄGER GÖTHE HAMMARSTRÖM, ERFAREN KANSLIST.

tt av Härjeåns huvudsyften med 
sponsring är att främja en sund 
och aktiv fritid för barn och  
ungdomar. Svegs IK har nästan 

900 medlemmar och ett stort antal ideella 
ledare som är engagerade i fotboll, skidåk-
ning, skidskytte, ishockey och cykling.

– Alla barn som går i skolan här berörs på 
ett eller annat sätt av vår verksamhet. Det 
samlade föreningslivet gör en underbar insats 
som räddar ungdomar från att hamna snett 
och bara våra ledare gör ett imponerande 
jobb vars resultat inte går att mäta i kronor 
och ören, säger Göthe Hammarström.

”HÄRJEÅNS MÅNAR OM OSS”
Han har varit aktiv i klubbarbetet sedan 
1970-talet och Härjeåns har funnits med som 
en viktig sponsor hela tiden.

– Jag har haft kontakt med Härjeåns i  
40 år och det är ett lättsamt företag som alltid 
har varit villigt att ställa upp. Vi känner att 
de är måna om oss. Föreningslivet har svårt 
att existera utan näringslivet så därför är våra 
kontakter med Härjeåns och andra lokala före-
tag väldigt viktiga, säger Göthe Hammarström.

Svegs IK erbjuder ofta handgriplig hjälp 
till lokala företag som exempelvis behöver 
inventera eller möblera. Syftet med sponsring 
är ju att det ska gynna båda parter så att alla 
blir vinnare.

GÖTHE  
HAMMARSTRÖM är 
kanslist hos Svegs IK.

HÄRJEÅNS BETYDELSE FÖR BYGDEN

– Härjeåns medverkar alltid på ett eller 
annat sätt vid våra större tävlingar och då får 
ju de nytta av att synas. Många i Sveg-området 
ser oss som ”sin” klubb och de förknippar oss 
med positiva värderingar och upplevelser.  
Så på det sättet är det av betydelse även för 
Härjeåns att profilera sig som vår partner, 
säger Göthe Hammarström.

SPONSRING VIKTIG FÖR UNGAS FRAMTID
Svegs IK har ett tydligt motto: klubben med 
bredd! Landsbygdsatmosfären är lugn och 
inte inriktad på elitsatsningar, även om sådana 
framgångar också finns. Här får alla vara 
med och många av ledarna har själva en gång 
varit unga medlemmar.

– De har tagit starkt intryck av allt de fick 
uppleva som barn med själva sporten, resor i 
bil och buss, matcherna, peppen, pratet och 
lagandan. När de har vuxit upp och fått egna 
barn vill de erbjuda dem samma upplevelser 
här i Härjedalen, där vi har så fina förutsätt-
ningar, säger Göthe Hammarström.

Och även om ledarna arbetar ideellt, i ur 
och skur, finns det många kostnader att täcka. 
Svegs IK äger en egen anläggning och hyr in 
sig hos kommunen på andra. 

Resorna till matcher och tävlingar blir 
långa i det vidsträcka landskapet. Medlems-
avgifterna hålls medvetet nere och medlem-
marna säljer lotter, kakor och annat för att få 

E
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in pengar. Utan sponsring från lokala företag skulle det inte gå ihop.
– Härjeåns har funnits med oss genom alla år och med dem är det 

aldrig något som är omöjligt. De har stöttat oss på olika sätt vilket 
har varit väldigt positivt. 

Svegs IK ser fram emot ett fortsatt samarbete med Härjeåns.  
Önskan att bidra till Härjedalens utveckling och välmåga är en  
gemensam nämnare dem mellan.

– Härjeåns är en otroligt vital 100-åring som vågar satsa. Just nu 
bygger de ett kraftvärmeverk som genererar arbetstillfällen här i 
Sveg och allt sådant ger ringar på vattnet. Med deras stöd vill vi  
fortsätta göra vad vi kan för att hjälpa och motivera bygdens barn, 
säger Göthe Hammarström.

FYRFASEN GÖR ETT SYNBART INTRYCK under en Timrå IK-match.  
Sponsring ska även stärka befintliga kundrelationer – och skapa nya.

ETT AV HÄRJEÅNS HUVUDSYFTEN med sponsring är att främja 
en sund och aktiv fritid för barn och unga. Men även elitidrottare, 

som skidåkaren Lars Nelson, ska känna vårt stöd.
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STARTPLATS FÖR EN  
KRAFTFULL HISTORIA
HÄRJEÅNS HISTORIA STARTADE VID KVARNFORSEN OCH IDAG ÄR VÅR ALLRA STÖRSTA KRAFTSTATION 

BELÄGEN HÄR. VÅRA TOTALT NIO VATTENKRAFTVERK LIGGER LÄNGS BIFLÖDENA TILL LJUSNAN OCH 

LJUNGAN I HÄRJEDALENS RESPEKTIVE ÅNGE KOMMUN, I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN. 

GENOM VÄLPLANERAT UNDERHÅLL OCH SUCCESSIV MODERNISERING, SKAPAR VI MESTA MÖJLIGA 

ENERGIUTVINNING MED MINSTA MÖJLIGA MILJÖPÅVERKAN. 

är grundarna av Härjeåns Kraftaktiebolag 
övervägde vilket vattendrag som lämpade sig 
bäst för det planerade kraftverket, föll valet 
på Kvarnforsen. Bygget började 1919, efter 

ett långt förberedande arbete, och den 11 juni 1919 kunde 
kraftstationen tas i bruk. Det markerade också det skarpa 
startskottet för elektrifieringen av Härjedalen. 

År 1966 ersattes den gamla anläggningen i Kvarnforsen 
med en ny som idag är Härjeåns största station. År 2005 
var det dags att restaurera den då nedslitna anläggningen. 

VÅRA KRAFTVERK

Effekten ökades i samband med det från 4,25 MW till 
dagens nivå på nära 5 MW. Helårsproduktionen  
ökade från 30 till 32 GWh.
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KVARNFORSENS KRAFTVERK
Byggår 1966/2005  |  Fallhöjd 24 meter  |  Effekt 4 988 kW
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LOFSSJÖNS KRAFTVERK 
Byggår 1997  |  Fallhöjd 12 meter  |  Effekt 1 060 kW

LOFSÅNS KRAFTVERK
Byggår 1995  |  Fallhöjd 48 meter  |  Effekt 3 500 kW
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TÄNNFALLETS KRAFTVERK
Byggår 1942/1964/2018  |  Fallhöjd 38 meter  |  Effekt 1 000 kW

KVARNSTRÖMMENS KRAFTVERK
Byggår 1987  |  Fallhöjd 15 meter  |  Effekt 780 kW
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SKINNSJÖNS KRAFTVERK
Byggår 1980  |  Fallhöjd 39 meter  |  Effekt 2 x 380 kW

ROGGÅNS KRAFTVERK
Byggår 1942  |  Fallhöjd67 meter  |  Effekt 680 kW
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GISSJÖNS KRAFTVERK
Byggår 1982/2015  |  Fallhöjd 32 meter  |  Effekt 2 x 630 kW

GETTERÅNS KRAFTVERK
Byggår 1955  |  Fallhöjd 91 meter  |  Effekt 1 360 kW
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PROJEKT – FRÅN IDÉ  
TILL FULLBORDAN
GOD FÖRVALTNING OCH PROGRESSIV UTVECKLING ÄR EN VINNANDE KOMBINATION SOM KÄNNE-

TECKNAT HÄRJEÅNS VERKSAMHET FRÅN START. STORA INVESTERINGAR HAR TRYGGAT VÅRA 

LEVERANSER, SAMTIDIGT SOM VI HAR KUNNAT LIGGA I FRAMKANT OCH ERBJUDA VÅRA KUNDER  

DET DE EFTERFRÅGAR. MÅNGA BETYDANDE PROJEKT HAR GÅTT FRÅN IDÉ TILL FULLBORDAN.  

HÄR MINNS VI ETT PAR AV DE VIKTIGASTE.

FRÅN LYXVARA TILL LIVSNÖDVÄNDIGHET
Metoder och konstruktioner för att frigöra och tillvarata energi ur 
vattnets eviga kretslopp har funnits i hundratals år. I samband med 
industrialiseringen som startade under 1800-talet spreds elektrifie-
ringen även över Sverige och Norrlandsälvarna erbjöd värdefulla 
källor till kraft. Elektrifieringen av landsbygden skedde främst under 
tiden kring första världskriget då en mängd mindre kraftbolag och 
elföreningar bildades.

 I Härjedalen diskuterades behovet av elektrifiering länge innan 
grundarna till Härjeåns Kraft AB på allvar tog tag i framtidsinveste-
ringen och bildade kraftbolag 1917. Den 11 juni 1919 togs Kvarnforsens 
kraftverk i bruk. Allt eftersom efterfrågan ökade, utökades elproduk-
tionen vid kraftverket och el gick successivt från att betraktas som 
lyxvara till att bli en självklar del av vardagen för de allra flesta.

AVREGLERING VÄNDE UPP OCH NER PÅ ELMARKNADEN
År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden och förutsättningarna 
för kraftbolagen förändras totalt. Elpriset blev konkurrensutsatt och 
abonnenterna var inte längre hänvisade till det lokala kraftbolaget.  
När marknaden öppnades ökade möjligheterna att skaffa kunder 

PROJEKT VI MINNS

FÖRSLAG PÅ MASKINHUS till  
vattenkraftanläggning från 1915.
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utanför Härjedalens region, men det betydde också att Härjeåns 
måste värna ännu mer om servicen till befintliga kunder för att få 
behålla dem. Samma år delades bolaget upp i två där försäljning och 
produktion stannade i Härjeåns Kraft AB och distributionen flyttades 
till Härjeåns Nät AB.

EGEN ELFÖRSÄLJNING GENOM FYRFASEN ENERGI
Margareta Gustin blev VD när Härjeåns nya bolag för elförsäljning 
bildades år 1998. Fyrfasen Energi är fortfarande namnet på verksam-
heten som arbetar med ett personligt tilltal och idag har kontor i Ånge, 
Sveg, Sundsvall och Funäsdalen. Fyrfasen Energi erbjuder företag 
och privatpersoner 100 procent ursprungsmärkt el från förnyelsebara 
energikällor.

FRAMTIDENS FIBERNÄT TAR FORM
Att fiber är framtiden var Härjeåns fasta övertygelse tidigt. När ingen  
befintlig aktör var intresserad av att verka för och på vårt nät i gles-
bygden, startade vi vårt eget bredbandsbolag Herjenet i december 
1999. Härjedalens kommun beviljades statsbidrag för en vidare bred-
bandsutbyggnad i regionen och 2002 blev Herjenet ett projekt inom 
IT Härjedalen. Vi täckte då landskapet med hjälp av 17 master för att 
tillgodose behovet av pålitliga internetuppkopplingar. 

År 2004 la vi den första kabelmetern av vårt optonät. Efter en för-
längning av projektet stod Härjeåns optiska fibernät klart och började 
fyllas med tjänster den 30 september 2006. Vid projektavslutningen 
var 820 kunder anslutna och vi knöt kommunikationsaktören Open IP 
till oss. Bruttoinvesteringen på bredband uppgick då till 62 miljoner 
kronor. På senare tid har cirka 200 nya kunder anslutit sig årligen och 
år 2016 slog vi ett glädjande rekord med 630 nya fiberkunder.

TOTAL FÖRVANDLING AV KVARNFORSEN
Härjeåns första kraftverk placerades strategiskt vid Kvarnforsen. Med 
om- och nybyggnationer har vi fortsatt utvinna kraft där under hela vår 
historia. År 2005 inledde vi en omfattande renovering. I fyra etapper 
genomgick Kvarnforsens kraftverk en total förvandling. Resultatet 
blev en toppmodern anläggning som tryggade elleveranserna i många 
decennier framåt. Insatserna ledde till minskad oljeanvändning, högre 
effekt och höjd personsäkerhet. 

RENOVERING av Kvarnforsens kraftverk  
2005 var omfattande.

MARGARETA GUSTIN, VD för  
Fyrfasen Energi från starten 1998.
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NYA KRAFTVERK
År 1995 byggde Härjeåns ett helt nytt kraftverk i Lofsån och 1997 i 
Lofssjön.

STRÅLANDE SATSNING PÅ SMÅSKALIG ELPRODUKTION
Från år 2016 kan Härjeåns kunder enkelt bli mikroproducenter av el. 
Fyrfasen Energi började då marknadsföra och leverera nyckelfärdiga 
solcellsanläggningar. Kunder som investerar i panelerna gör inte bara 
en insats för att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. 
De höjer också värdet på fastigheten och sänker kostnaden för köpt el. 

När solens strålar träffar panelerna genereras likström som sedan 
i en växelriktare omvandlas till cirka 230V växelström, vilket är det 
som finns i en vanlig väggkontakt. Hemmets maskiner förses i första 
hand med ström och blir det ett överskott, skickas det ut på nätet och 
rollerna blir omvända eftersom kunden får betalt av oss.

MILJÖMEDVETEN KRAFTSTATION VID TÄNNFALLET
Starten av Tännfallets nya kraftstation gick år 2016. Men det förbere-
dande arbetet började redan år 2007. En sliten anläggning ersätts nu 
med en modern kraftstation som uppfyller alla moderna krav. Med sin 
timmerfasad och en intagstub som ligger under jord kommer den att 
smälta in vackert i skogsmiljön när den tas i bruk under år 2018. 

HÖJD EFFEKT VID GISSJÖN
Gissjöns kraftverk restaurerades år 2014. I princip hela innanmätet 
ersattes och de nya maskinerna (turbiner, generatorer, el- och styrut-
rustning) ger betydligt högre verkningsgrad än tidigare. 

LADDAR FÖR ELBILENS FRAMTID
Nätet av laddstationer växer successivt och inom Härjeåns verksamhets-
område finns det idag totalt sju stationer placerade i Borgsjö, Bräcke, 
Funäsdalen, Hamra, Storhogna, Sveg och Ånge.

Ett nytt samarbete med Laddkoll gör det ännu lättare för våra 
laddningskunder att planera sin resa. Genom att registrera sig i appen 

TÄNNFALLET får en helt ny kraftstation  
som är klar 2018. Efterlängtat!

SOLCELLSPANELER gör att våra kunder  
också kan producera el.
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Laddkoll kan elbilisten i förväg söka upp laddplatser längs resrutten 
samt boka och betala för att säkra energipåfyllningen.

Härjeåns införskaffade under 2014 koncernens första egna elbil, 
som började köras av montörer inom nätbolaget. Genom att fortsätta 
bidra till ökad service för trafikanter i elbil, hoppas vi se fler elbilar på 
vägarna i Sverige och därmed en minskad miljöpåverkan.

Rätt infrastruktur är en förutsättning för att privatpersoner och 
organisationer ska kunna övergå till alternativa drivmedel. Elbils-
projektet ligger helt i linje med Härjeåns agenda för hållbar utveckling 
och ambition att aktivt motverka klimatförändringar. Dessutom är det 
viktigt för oss som elnätsägare att skaffa erfarenhet om vilka krav en 
framtida övergång till elbilar kan komma att ställa på elnätet.

STORINVESTERING I NYTT KRAFTVÄRMEVERK
För att stärka konkurrenskraften och produktionskapaciteten har 
Härjeåns investerat 350 miljoner kronor i ett nytt kraftvärmeverk vid 
torv- och pelletsfabriken i Sveg. Driftsättningen bestämdes till hösten 
2017 och byggstarten gick 2016, efter flera år av planering, projekt-
ering, upphandling samt ansökningsprocesser för miljötillstånd och 
bygglov.

Investeringen är den största som skett vid fabriken sedan den  
byggdes i slutet av 1980-talet och kommer att sänka energikostnaderna 
väsentligt för pelletsproduktionen. Det nya verket producerar el, ånga 
och fjärrvärme i anläggningen som är integrerad med fabriken och 
försörjer den med all ånga som behövs i processen. Ångpannan eldas 
med torv och andra biobränslen från närområdet. Anläggningarna blir 
också själv försörjande på el och överskottet som uppstår kan matas ut 
på nätet. Totalt sett skapas en mycket bättre energibalans. 

I kombination med omfattande investeringar i fabriken, möjliggör 
kraftvärmeverket även en kraftigt ökad produktionsvolym. Härjeåns 
Energi kan därmed planenligt bredda sin marknad från enbart industri-
kunder till att också innefatta privatkunder. KRAFTVÄRMEVERKET I SVEG är en stor  

investering som ökar lönsamheten för  
vår biobränsleproduktion.

LADDSTATIONER som uppmuntrar  
elbilstransport är en viktig insats för miljön.
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FRÅN NYMODIG LYX TILL EN 
SJÄLVKLAR DRIVKRAFT

pptäckten av elektricitet förändrade både vårt 
samhälle och vårt sätt att leva från grunden. 
Det elektriska ljuset kunde plötsligt förvandla 
natt till dag såväl inomhus som utomhus. Livet 

blev på många sätt både enklare och bekvämare än när 
den öppna härden, talg-, vax- och stearinljus var de enda, 
knapphändiga ljuskällorna.

Elektrifieringen av Sverige skapade helt nya förutsätt-
ningar både i hemmen och på arbetsplatserna. Industri-
aliseringen under 1800-talet drev på utvecklingstakten 
och runt år 1900 började även privat el bli allt vanligare i 
framförallt storstäderna Stockholm och Göteborg. År 1917 
hade turen på allvar kommit till Härjedalen. Då bildades 
Härjeåns Kraftaktiebolag med målet att elektrifiera Svegs-
mons municipalsamhälle.

Härjedalens vattendrag hade då redan under flera 
århundraden använts som kraftkälla för att exempelvis 
mala mjöl och driva ramsågar. Bevarad dokumentation 

EN VARDAG UTAN ELEKTRICITET ÄR SVÅR ATT FÖRESTÄLLA SIG! FRÅN ATT VI VAKNAR OCH TÄNDER 

SÄNGLAMPAN, BRYGGER VÅRT MORGONKAFFE OCH SLÅR IGÅNG TELEFONEN ELLER DATORN FÖR 

ATT TA KONTAKT MED OMVÄRLDEN FINNS DEN OSYNLIGA KRAFTEN DÄR FÖR OSS. NÄR HÄRJEÅNS 

KRAFTAKTIEBOLAG BILDADES 1917 STARTADE DEN SAMHÄLLSOMVÄLVANDE ELEKTRIFIERINGEN  

ÄVEN I HÄRJEDALEN.

ända från 1600-talet visar vattenkraftanläggningar med 
mycket enkla konstruktioner. Från en trä- eller jorddamm 
byggdes en träränna fram till ett vattenhjul som antingen 
direkt eller via överföringar drev arbetsredskapen. Den 
stora svårigheten var att ta vara på vattnet på ett effektivt 
sätt och därmed minimera energiförlusterna. Verknings-
graden stod inte i proportion till de naturresurser som 
faktiskt fanns att tillgå. Eftersom flera gårdar eller hushåll 
ofta delade samma anläggning, gällde det dessutom att 
ransonera det magasinerade vattnet så att alla blev nöjda 
med sin tilldelade lott. 

I slutet av 1800-talet började man tala om att använda 
traktens rinnande vatten för att skapa elektrisk energi. Det 
första kraftverket i Jämtlands län uppfördes i Hissmofors 
1896 och den elström som producerades där användes 
främst för att driva sågverket och trämassefabriken.  
Överskottet användes för att lysa upp Östersunds stad, 
bland annat.

100-ÅRIG UTVECKLING AV ELANVÄNDNINGEN I HÄRJEDALEN
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Olje-, fotogen-, sprit- och gaslampor blev 
allt vanligare ljuskällor, men problemen 
med dem var att de både var mycket brand-
farliga och avgav skarpa lukter. Sett till den 

begränsade ljusmängd de bjöd på, var de 
också dyra i drift. Längtan efter elektriskt 

 drivna ljuskällor växte sig allt starkare även  
i Härjedalen. Åtminstone i vissa grupper.  

Förespråkare för elektrifieringen av Sveg-området 
fanns redan vid sekelskiftet, men tillräckliga kapital 

för de stora investeringar som krävdes saknades. 
Nymodigheterna motarbetades även av grupper som såg 
med stor misstänksamhet på den pågående utvecklingen, 
precis som det brukar vara. 

Grosshandlare Carl Molin började på allvar undersöka 
förutsättningarna för ett kraftverk i Solnan år 1911. Vid 
den tiden hade byggandet av elektriska kraftledningsnät 
tagit fart runt om i landet och utvecklingen fortsatte 

NYMODIGHETEN ELEKTRICITET motarbetades 
av grupper som såg med stor misstänksamhet på 

den pågående utvecklingen.
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under 1910-talets gång. När första världskriget bröt ut 
1914 satte brist på bränsle, olja och andra förnödenheter 
snabbt märkbara spår i samhället. Allt fler insåg vikten 
av andra och mindre sårbara energikällor, vilket uppen-
bart skyndade på elektrifieringen. 

Härjeåns Kraftaktiebolag 
med säte i Sveg var det första 
kraftföretag som bildades i 
Härjedalen och senare följde 
ett antal andra. Gemensamt 
för alla var att de både 
brottades med finansierings-
problem och avsaknaden 
av material för att bygga de 
önskade anläggningarna. 
Krigstiderna var osäkra, 
samtidigt som det 
rådde ett ökande 
behov av allt som 
hade med uppvärm-
ning och belysning 
att göra.

IDAG FÖRFOGAR HÄRJEÅNS KRAFT över nio 
kraftanläggningar och försörjer 27 000 nätkunder 

med energi via totalt 600 mil elnät. 
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De tre vattendrag som bedömdes som tillgängliga för 
utbyggnad var: Kvarnforsen i Härjeån, Hellforsen i 
Ljusnan och Solnan. Bolagsstyrelsen enades enhälligt om 
att Kvarnforsen var lämpligast för utbyggnad. Det om-

fattande förarbetet övergick i ett intensivt byggarbete 
med målet att kunna ta kraftverket i bruk januari 

1919. Avsaknaden av byggnadsmaterial som koppar 
och transformatorolja på grund av kriget orsaka-

de ett halvårs försening. Den 11 juni 1919 togs 
anläggningen äntligen i bruk.
Parallellt med bygget tecknade man avtal 

om strömleveranser till andra byar inom socknen. 
Motprestationen var att byamännen på de berörda 
orterna tecknade aktier i bolaget. De skulle också 
utan ersättning upplåta mark för ledningar och 

transformatorstationer, hugga upp ledningsgator och 
tillhandahålla fritt uppsatta stolpar. De byar som först 
elektrifierades var Äggen, Byheden, Ytterberg, Glissjö-
berg, Herrö Risbrunn och Härjesjön.

Elektrifieringen bredde stadigt ut sig, även om eldrift 
sågs som lyx i mångas ögon, inte minst i de knappa 
ekonomiska tider som rådde efter kriget. Framme vid 
1940-talet tillgodosåg Härjeåns Kraftaktiebolag avsevär-
da delar av Härjedalens energibehov. Bygget av ett nytt 
kraftverk diskuterades och reservkraft började köpas 
in från Stockholms Superfosfat år 1945. 1950-talet blev 
verkligen framgångarnas år för bolaget och det stora 
projektet med att elektrifiera Härjedalens fjällvärld 
genomfördes.

Den ökande turistnäringen i landskapet har bidragit 
till att även kraftbehovet ständigt ökat. År 1966 ersattes 
den gamla anläggningen i Kvarnforsen med en ny som 
stegrade effektiviteten. 

Idag förfogar Härjeåns Kraft över nio kraftanlägg-
ningar och försörjer 27 000 nätkunder med energi 
via totalt 600 mil elnät. Sedan år 2013 är Herrfors OY 
majoritetsägare och inför 100-årsjubileet såg en helt ny 
organisation dagens ljus. För att på bästa sätt tillgodose 
det moderna samhällets behov av kraft, värme, ljus 
och kommunikation vilar varje verksamhet i ett eget 
affärsområde under moderbolaget Härjeåns Kraft.  
Fyrfasen Energi, som bildades 1998, ansvarar för 

elhandel, Härjeåns Nät ansvarar för distributionen och 
Härjeåns Energi för biobränsleproduktionen och det nya 
kraftvärmeverket i Sveg.

Under det gångna seklet har elektricitet gått från om-
diskuterad lyxvara till en nödvändig förutsättning för vår 
vardag. Mobil teknik gör det möjligt att kommunicera med 
hela världen var vi än befinner oss. Det har helt ändrat våra 
kommunikationsvanor och krav på stabila uppkopplingar. 
Härjeåns Kraft ser ett fortsatt mycket viktigt uppdrag i att 
producera och leverera energi till abonnenter som både 
vill avnjuta livskvalitet i Härjedalens vackra landskap och 
vara uppkopplad mot arbetsgivare, kunder, familjemed-
lemmar eller vänner som verkar på annat geografiskt håll. 
Efterfrågan på anslutningar till vårt bredbandsnät ökar 
och vår målsättning är att fortsätta vara den självklara 
partnern när det gäller IT-kommunikation i Härjedalen.

Hela vår verksamhet genomsyras av ett hållbarhets-
perspektiv, något som blivit allt viktigare inom alla våra 
områden och samhället i stort. Såväl våra egna ambitioner 
som lagstiftning och våra kunder kräver att vi tar ett 
tydligt ansvar för framtidens jordklot. Hela vår 100-åriga 
historia bygger på förnybar vattenkraft och är fortfarande 
den stabila bas som koncernen vilar på. 

Vår investering i ett nytt kraftvärmeverk i anslutning 
till biobränslefabriken i Sveg är ett tydligt exempel på 
hur vi ökar vår konkurrenskraft, samtidigt som vi stärker 
hållbarheten i produktionen. Vi går från att själva vara 
en storförbrukare av el till att även där bli en elproducent 
som kan sälja en viss del av produktionen, när de egna 
behoven är tillgodosedda. 

Sedan år 2013 är all el som vi säljer ursprungsmärkt så 
att våra kunder kan vara säkra på att den till 100 procent 
kommer från förnybara energikällor. Vi erbjuder också el 
med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval, och 
den kommer garanterat från miljömärkt vindkraft.

Vi ser också med stor glädje på att våra kunder själva 
har börjat bidra till hållbar energiproduktion genom den 
positiva respons vi fått på våra nyckelfärdiga solcellsanlägg-
ningar för mikroproducenter. Energiöverskottet köper vi.

Med fortsatt lyhörda investeringar, klokt underhålls-
arbete och varsam utveckling av våra erbjudanden ställer 
vi för nästa kapitel av vår historia.
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MILSTOLPAR I  
HÄRJEÅNS HISTORIA

1917 
• Härjeåns Kraftaktiebolag bildas.

1918 
• Bolaget registreras den 15 mars.

• Nuvarande vattenlag träder i kraft.

1919
• Det första kraftverket byggs i Kvarnforsen.

1922 
• Vid årets slut överstiger 

fordringarna 13 500 kronor. 
Många önskar uppskov med 
betalningen på grund av svåra 
ekonomiska tider.

HÄRJEÅNS HAR EN HÄNDELSERIK HISTORIA SOM VI FRÄMST STYRT MED EN EGEN STARK VILJA ATT 

GÅ FRAMÅT. MEN I VISS MÅN HAR ÄVEN YTTRE OMSTÄNDIGHETER I FORM AV LAGÄNDRINGAR OCH 

VÄDERFÖRHÅLLANDEN PÅVERKAT OSS. HÄR FÖLJER EN SUMMERING AV 100 ÅR MED AVGÖRANDE 

BESLUT OCH HÄNDELSER SOM LIGGER TILL GRUND FÖR DEN ENERGIKONCERN VI ÄR IDAG.

MILSTOLPAR
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1923 
• Belysningsföreningar bildas och 

distributionsnätet utökas successivt. 

• Samtidigt avmattas intresset för 
elektrifiering. Nymodigheterna ses 
av många som en lyx.

1946
• Den 14 december kopplas 

Kvarnforsen in till riksnätet  
via en 40 kV högspännings- 
ledning Alby–Byvallen.

1951 
• Planeringsarbete för 

elektrifieringen av  
Härjedalens fjällvärld 
inleds i maj. 

• Kvarnforsens kraftverk  
moderniseras efter  
30 års drift.

1966
• Nytt kraftverk i Kvarnforsen ersätter 

den gamla anläggningen.

1954
• Fyra dagars snöfall och 

60 centimeter snö bidrar 
till kaos i Härjedalen. 
Elkraften tryter.

1962
• Ett tredje aggregat i Kvarnforsen 

invigs under högtidliga former.

1960
• Härjedalens första  

televisionssändare  
etableras. 
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1985–1988 
• Stor investeringsvilja 

råder.

1974 
• Kraftverksbygge pågår 

vid Svegssjön.

1988 
• Härjeåns 70-års- 

jubileum firas  
med kalas i  
Ramundberget.

1990/91
• Härjeåns övertar 

Ytterhogdals Elektriska 
Kraft AB. 900 abon-
nenter tillkommer.

1995 
• Nytt kraftverk byggs 

i Lofsån.

1997 
• Nytt kraftverk byggs i Lofssjön.

• Härjeåns förvärvar Ånge Elnät AB 
och Ånge Elförsäljning AB (51 %).

1998 
• Fyrfasen Energi bildas.

1999
• Bredbandsbolaget 

Herjenet bildas.

2000 
• Nätverkande blir allt viktigare 

och samarbete inleds med 
andra elnätsbolag.

• Den egna elproduktionen 
ökar 25 % jämfört med 1999.

1996
• Den svenska elmarknaden avregleras.

• Härjeåns Kraft AB delas i två bolag:

- Härjeåns Kraft AB (försäljning och produktion)

- Härjeåns Nät AB (distribution).
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2001 
• Resterande del av aktierna i Ånge Elnät AB och Ånge Elförsäljning AB  

förvärvas från Ånge kommun.

• Härjeåns deltar i länsstyrelsens arbete med översiktsplan för  
vindkraftverk i Jämtland/Härjedalen.

• Vindkraftverk på Digerberget ansluts till elnätet.

• 150 kunder är anslutna till bredband via radiolänk.

• Styggstormen ställer till det och 14 000 kunder drabbas av elavbrott.

2003 
• Kommunikation blir ett nyckelord och 

Härjeåns får uppdraget att anlägga 
den nya IT-infrastrukturen i Härjedalen.

• Den 1 maj träder lagen om  
elcertifikat i kraft.

2005 
• Ombyggnad av Kvarnforsen inleds. 

Etapp 1: stationen.

• Stormen Gudrun drabbar södra 
Sverige. Härjeåns bidrar med 
personal.

2006 
• Den 1 januari införs 12-timmarsregeln.

• Ombyggnaden av Kvarnforsen fortsätter. 
Etapp 2: dammen.

• Härjeåns ortssammanbindande fibernät  
står klart och fylls med tjänster. 

2007 
• Tännfallets kraftverk står på tur 

till förnyelse. Projektering inför 
modernisering påbörjas.

2004 
• Härjeåns lägger ner första kabel-

metern av sitt optonät. Ordern är 
värd 58 miljoner kronor.
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2011 
• Stormen Dagmar orsakar de största 

stormskadorna i Härjeåns historia. 

2012 
• Produktionen vid våra kraftstationer 

blir rekordhög, 98 GWh.

• Förnyelsen av Gissjöns kraftverk 
påbörjas.

2013 
• Det finska energibolaget  

Herrfors OY blir Härjeåns  
nya huvudägare i juli när  
Fortum säljer sina aktier.

• Stormen Ivar slår till den  
12 december. 

2014 
• Torv- och pelletsfabriken i Sveg  

blir en del av koncernen. 

• Det fleråriga förnyelsearbetet  
vid Gissjöns kraftverk slutförs.

2015 
• Härjedalens Miljöbränsle AB 

(HMAB) blir en del av koncernen 
i oktober. Bolagets torvtäkter 
övergår i Härjeåns ägo.

2016 
• En ny organisation med tre affärsområden  

träder i kraft den 1 januari.

• Bygget av ett nytt kraftvärmeverk i Sveg startar.

• Bygget av Tännfallets nya kraftstation startar.

2009 
• Nya 24-timmarsregeln träder i kraft.  

Den innebär att ett avbrott i överföringen 
inte får överstiga 24 timmar.

2008 
• Huvudkontoret i Sveg brandhärjas och totalförstörs.  

Nya lokaler ordnas samma dag.

• Totalrenoveringen av Kvarnforsens kraftstation är slutförd.

• Herjenet avvecklas och kundstocken säljs till Bahnhof,  
en av Nordens största bredbandsoperatörer.

• Oron på världsmarknaden påverkar elpriset,  
som åker berg- och dalbana under året.
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2017 
• Härjeåns fyller 100 år!

• Det nya kraftvärmeverket tas i drift.
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