
EN DAG PÅ JOBBET
Elin Westerberg, 
Platschef i Strängnäs



En dag på jobbet
med Elin Westerberg

Namn
Elin Westerberg

Jobbar som
Platschef i Strängnäs

Bor
Katrineholm

Arbetat hos oss sedan
februari 2022

Gillar mest med jobbet
Att det är varierande



07.00
Sätter mig i bilen och kör från 
Katrineholm till värmeanläggningen 
i Strängnäs där jag är platschef se-
dan februari i år. Jag är i Strängnäs 
mellan tre och fyra dagar per vecka, 
övrig tid sitter jag på ett kontorshot-
el i Katrineholm. 

Under bilresan passar jag på att 
ringa leverantörer för att säkerställa 
leverans av bränsle och har avstäm-
ningar med kollegor om olika frågor. 

Jag har också möte med persona-
len som är på plats, kring den dag-
liga styrningen. Då går vi igenom 
statusläget kring produktionen, 
ifall det är problem med något eller 
om allt rullar på som det ska. Vi 
diskuterar också prognosen framåt 
och går igenom arbetsordrar kring 
underhåll. 

08.00
Väl i Strängnäs så startar mina 
andra möten. Idag ansvarar ESEM, 
det kommunala energibolaget i 
Strängnäs, för driften av värmever-
ket men från och med årsskiftet så 
tar Solör över. Fram till dess handlar 
mitt arbete om att bygga upp Solörs 
verksamhet och att förbereda över-
tagandet. 

Samtidigt som vi lyssnar av och ut-
reder hur ESEM skött verksamheten 
bakåt i tiden, tittar på historisk 
data och befintliga avtal är vi också 
involverade i det dagliga arbetet 
för att lära oss. Så på förmiddagen 
har jag bland annat en dialog med 
en bränsleleverantör för att säkra 
bränsle inför kommande bränsle-
period. Jag går också igenom några 
andra avtal för att se vad vi behöver 
teckna under året. 
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13.00
Efter lunch är det fokus på miljöfrå-
gor. Innan vi tar över är det viktigt 
att vi har klart för oss utifrån vilka 
bestämmelser vi får drifta anlägg-
ningen. 

Anläggningen här är en så kallad 
samförbränningsanläggning, där 
biobränsle eldas tillsammans med 
gammalt byggnadsvirke och träav-
fall från återvinningscentraler. Det 
kallas returträ och klassas som 
avfall. 

Detta innebär att vi omfattas av an-
dra lagar än de anläggningar som 
endast eldar biobränsle. Tillsam-
mans med de nya miljökrav som 
kommer 2023 och 2025 tar vi nu 
fram underlag för eventuella rutiner 
och investeringar, för att klara av 
dessa nya krav. 

15.00
På eftermiddagen hinner jag också med ett möte med en av våra 
största kunder. Vi har löpande avstämningar med våra större kunder 
för att kolla av så att allt fungerar som det ska. Flera av kunderna är 
industrier dit vi levererar ånga och leveransen får förstås inte inne-
hålla något glapp. Så på mötena stämmer vi av om det finns något 
framåt i närtid som kan komma att påverka oss eller som kan komma 
att påverka vår leverans till dem. Allt för att vi ska kunna planera och 
undvika störningar. 

Jag avslutar dagen med att gå en sväng i produktionen och se hur 
läget är där, innan jag åker tillbaka till Katrineholm och har dagens 
sista samtal i bilen hem.


