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Året är 1890. Järnbruket i Hofors med sina stolta traditioner mår dåligt. Det befinner sig i en 

djup lågkonjunktur med dålig efterfrågan på brukets produkter och ständigt fallande priser. 

För tio år sedan gick bruket under klubban från släkten Petre till Stockholms Enskilda Bank. 

Det ombildades då till aktiebolag och under dessa tio år har banken pumpat in åtskilligt med 

kapital för att hålla verksamheten vid liv. 

 

Ett annat problem är att produktionen måste bedrivas där tillgång på kraft finns, dvs vid 

vattendragen. Det har fått till följd att verksamheten spritts ut i små enheter runt om i 

bygden.  

 

Brukets organisation är präglad av ett föråldrat patronsystem och dess fortsatta existens har 

ifrågasatts.  

 

Ovanstående år tillsattes en ny ledning för bruket. I samband med detta påbörjades vad vi i 

dag kallar en strukturomvandling till en industriorganisation. År 1893 fattades beslut om ett 

omfattande moderniseringsprogram för Hofors, vari ingick byggandet av ett nytt valsverk. 

För att detta överhuvudtaget skulle vara möjligt, måste kraftsituationen lösas. Elektricitet 

hade vid denna tidpunkt ej tidigare använts för drift av valsverk.  

 

Ledningen för bruket ansåg emellertid att fördelarna med eldrift var stora och att detta var 

värt att prova, varför SIEMENS i Tyskland och ASEA i Västerås tillfrågades om deras intresse 

av att bygga en kraftstation mellan Robertsholm och Smedsdammen. SIEMENS lämnade en 

offert, men backade ur när Hofors begärde vissa garantier för stationens funktionsduglighet. 

ASEA däremot accepterade villkoren och i slutet av år 1894 stod stationen färdig att tas i 

drift. Att ASEA trodde på sin metod bevisas av att företaget skulle gå i konkurs om inte 

villkoren uppfylldes.  

 

De begärda garantierna innebar bl.a att leverantören förband sig att bygga en ångmaskin av 

motsvarande storlek på industriområdet om kraftstationen ej motsvarande förväntningarna. 

 

Under år 1895 började konjunkturen vända uppåt och priserna förbättrades. Därmed kunde 

Hofors möta uppgången med en modern industrianläggning.  

 



Metoden att driva valsverk med elektrisk kraft blev mycket framgångsrik och den fick snart 

många efterföljare.  Dammfallets kraftstation blev föremål för stort intresse bland övriga 

järnbruk och bidrog därmed gynnsamt till ASEA:s fortsatta utveckling. 

 

Den ursprungliga stationen bestod av tre st 16 Hz generatorer och en 10 2/3 Hz generator av 

Wennströms konstruktion med en märkeffekt på ca 200 hk. Spänningen var 880 Volt/fas. 

Varje generator var separat ansluten till en elmotor i valsverket. Man kallade metoden för en 

elektrisk axel. Tre generatorer användes för grovverket och den med lägre frekvens för 

finverket. Således fanns det fyra st trefasledningar monterade på samma stolpar mellan 

Dammfallet och industriområdet.  

 

Vidare fanns det en mindre turbin på 40 hk för drift av två st likströmsgeneratorer, vilka 

användes till magnetisering av de större synkrongeneratorerna. Personalen bestod av tre 

man, vilka arbetade i treskift. När ett göt passerade valsparen i valsverket, måste 

kraftstationsmaskinisten öka effekten på generatorerna genom att släppa på mer vatten 

genom turbinerna. 

 

År 1920 hade elektricitetet fått en större utbredning och en kraftledning hade byggts från 

Älvkarleby till Hofors. För att anpassa Dammfallet till detta nät, som arbetade med 50 Hz, 

byttes såväl turbiner som generatorer ut. Man valde då en spänning på 6000 Volt och 

överföringen skedde på en gemensam ledning till det övriga nätet. De nya maskinerna var 

även de av synkron typ med en skenbar effekt på 250 kVA per styck. Stationen 

automatiserades år 1975 med en enkel automatik, varefter den gick obemannad. 

 

År 1986 sålde SKF STEEL kraftstationerna till INVESTMENT AB Develop i Stockholm. De 

byggde om Dammfallet och Tjärnäs kraftstationer, samt byggde en ny kraftstation inom 

Ovako:s industriområde. Vid årsskiftet 1992 – 1993 övertogs stationerna av Skanska. De 

såldes därefter till Örebro Energi som sedemera blev Sydkraft AB, vilka är nuvarande ägare.   

 

Samtliga stationer är utrustade med moderna turbiner och generatorer samt datoriserad 

styrutrustning. Elkraften som produceras i dessa förs numera ut på det kommunala elnätet. 

Drift, underhåll och vattenreglering sköts av Hofors Elverk AB. Felövervakning, styrning samt 

mätvärdeinsamling sker via fjärrkontroll från elverket.  

 

Turbinen är dubbel (två ledskenor) och är av Francistyp. Generatorn är asynkron med en 

skenbar effekt på 990 kVA. Den arbetar med 400 V, vilket transformeras upp till 10 kV. 

Aggregatet roterar med 763 r/m. Vid full effekt passerar 3.83 kubik-meter vatten genom 

turbinen varje sekund.  

 



Hjärnan i stationen är en processdator av typ ASEA-MASTER. Den övervakar stationen samt 

styr all hjälputrustning. Den är programmerad för olika sekvenser i driften, såsom automatisk 

start och stopp, automatisk reglering osv.  

 

 

Övriga uppgifter Dammfallet: 

Tubens längd = 650 m 

Tubens diameter = 2 m 

Fallhöjd = 29 m 

Förväntad produktion = 4 GWh/år 

 

 

 

 

 
 


