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En dag på jobbet
med Johan Törner

Namn
Johan Törner

Jobbar som
Anläggningsansvarig i 
Nordmaling och Rundvik

Bor
Nordmaling

Arbetat hos oss sedan
2014 men började arbeta 
på anläggningen i  
Nordmaling 2004

Gillar mest med jobbet
Det är väldigt varierande 
och ett fritt arbete



06.45
Det första jag gör när jag kommer 
till anläggningen i Nordmaling är 
att titta på skärmarna så att driften 
ser normal ut. Jag gör också en koll 
i den loggbok vi har för beredska-
pen. Den som har beredskap under 
kvällen och natten skriver i boken 
ifall det varit några problem. Vi har 
tre-fyra larm per månad och fler på 
vintern. Problemen kan exempelvis 
handla om strömavbrott eller något 
som fastnat i bränslesystemet. Det 
är förstås viktigt att vi har koll på 
driften för att kunna ge en bra leve-
rans och ha en säker anläggning.

Ibland ringer det kunder som har 
problem med leveransen och då 
hjälper jag dem via telefon eller 
åker ut på plats för att rätta till 
felet. Nu när hösten drar igång och 
många börjar köra igång värmen 
igen efter sommaren kan det bli fler 
samtal. 

08.00
Nu är det dags att gå ett varv i 
anläggningen och då gör jag en 
daglig avläsning. Jag kollar statu-
sen i bränslefickorna och stämmer 
av bränslet som ligger i högar på 
planen. I början på veckan beställer 
jag bränsle för kommande dagarna. 
Vi behöver ha en buffert av bränsle 
på gården men samtidigt inte för 
mycket så att vi får plats med det. 

På sommaren får vi ett lass med 
bränsle i veckan och under den 
kallaste tiden på vintern kommer 
en lastbil per dag. Vi har sedan i 
somras eldat med sortimentrent 
bränsle, vilket betyder av vi bara 
eldar med bark. Barken kommer 
från grannanläggningen i Rundvik. 
Höst, vinter och vår använder vi 
färdigblandad bark och torrflis, som 
vi får levererat från anläggningen i 
Vännäs. 
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14.30
En del av dagen går åt till underhåll. 
På sommaren gör vi mycket plane-
rade servicejobb då leveransen av 
värme är mindre och vi kör med 
en biopanna istället för två. Under 
senaste året har vi gjort en stor 
satsning på anläggningen genom att 
installera elfilter på båda pannorna 
för att minska utsläppen. Vi har ock-
så byggt om en del annat på anlägg-
ningen så på eftermiddagen jobbar 
jag med att få detaljer på plats. 

Sista halvtimmen går jag runt och 
kollar så att allt ser normalt ut. 
Tar en check på datorn igen och 
avslutar dagen vid 16-tiden. Det 
är varierade dagar och det är ett 
väldigt roligt jobb. Jag träffar mycket 
människor, allt från kunder till leve-
rantörer. Det handlar också mycket 
om att lösa problem vilket jag tycker 
är kul. 

13.00
Efter lunch gör jag administrativa sysslor som att hantera fakturor, 
svara på mejl och gå in i Ledningskollen för att se om det är något 
arbete i vårt område som kan påverka våra ledningar. Just nu är det 
mest planerade arbeten, så då finns det tid att åka ut på plats och 
kollar vad som är på gång för att få en bättre bild. På vintern handlar 
det framför allt om akuta vattenläckor.

Sen tar jag bilen och åker till kollegan i Rundvik, som arbetar som 
drifttekniker för den anläggningen, för att göra en avstämning och 
planera för vad som ska göras där. Anläggningarna Nordmaling och 
Rundvik skiljer sig en del åt. I Nordmaling producerar vi fjärrvärme till 
kommunen, industrier, hyresbostäder och villor. Anläggningen i Rund-
vik är en industrilösning för ett sågverk. Dom äger anläggningen och 
vi ansvarar för drift och underhåll. Där finns också ett fjärrvärmenät 
och en industrilösning för en balkindustri.


