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ALE. Stora investe-
ringar har gjorts i Ales 
fjärrvärmenät under de 
senaste åren.

Den stora vinnaren är 
miljön.

– Det har skett en 
markant förändring av 
oljeanvändningen i Ale 
kommun, säger Lars 
Larsson, vd Ale Fjärr-
värme.

Ale Fjärrvärme var till en 
början ett kommunalt bolag, 
men ägareförhållandena för-
ändrades i början av 2000-
talet. Göteborg Energi köpte 
då 91 procent av aktierna 
medan Ale kommun behöll 
resterande nio procent.

– Sedan övertagandet har 
Göteborg Energi investerat 
cirka 200 miljoner kronor 
i fjärrvärmenätet i Ale. 260 
nya kunder har anslutits till 
fjärrvärmesystemet, berättar 
Lars Larsson och fortsätter:

– Den första åtgärden som 
vi gjorde var att sätta in en 
pelletspanna istället för flis 
i vår central i Skepplanda. 
Efter det har vi avvecklat 
panncentralerna i Surte, 
Bohus och Nödinge. I Häl-
jered har vi fortfarande kvar 
en reservpanna som tas i drift 
när det är riktigt kallt ute. 
Vi tittar dock på tekniska 
lösningar för att i framtiden 
behöva slippa använda den.  

Sammankopplat
Sedan några år tillbaka är Ales 
fjärrvärmenät sammankopp-
lat med Göteborgs dito. I och 
med sammankopplingen har 
spillvärmeleveranserna ökat 
med cirka 50 procent medan 
oljeförbrukningen i fjärrvär-
menätet har minskat med 
hela 87 procent. Spillvär-
men från leverantörer i Ale, 
bland annat Eka Chemicals 
och Perstorp Oxo, har även 
bidragit med produktion till 
Göteborgsnätet.

– Det är inte bara minskad 
oljeförbrukning som bidragit 
till att Ale blivit en mer mil-
jövänlig kommun. En annan 

viktigt del är att transpor-
terna till panncentralerna 
reducerats, säger Lars Lars-
son som ser fler fördelar med 
det sammankopplade fjärr-
värmenätet.

– Tack vare sammanbygg-
nationen har driftsäkerhe-
ten förbättrats och det leder 
dessutom till prisstabilitet, 
tack vare stor flexibilitet.

Prissänkning
Vid halvårsskiftet i fjol gjor-
des en prissänkning med 

cirka fem procent för Ales 
företagskunder. Prisutveck-
lingen har under många år 
varit lägre i Ale än Göteborg 
för att lyckas åstadkomma 
den prisanpassning som 
utlovades vid köpet av Ale 
Fjärrvärme.

– Att det inte skedde en 
prissänkning för privatkun-
der beror på att prisbilden 
redan var harmonerad där, 
säger Lars Larsson.

Om många strategiska 
mål har uppfyllts under den 

senaste tioårsperioden har 
villasatsningen i Ale kommun 
inte blivit vad företagsled-
ningen hade hoppats på.

Större konkurrens
– Vi upplever en större kon-
kurrens av ved och pellets 
i Ale än vad som är fallet i 
Göteborg. Många alebor har 
egna vedpannor. Enskilda 
anslutningar till fjärrvärme-
nätet blir för dyrt. Det behövs 
minst 75 procents täckning i 
ett område för att det ska bli 

lönsamt för kunden, säger 
Lars Larsson som emellertid 
ser stor utvecklingspotential 
i Ale kommun i framtiden.

– Utbyggnaden av E45 
kommer naturligtvis inne-
bära nyetableringar såväl på 
företagssidan som på privat-
marknaden och inför det står 
vi väldigt väl rustade, avslutar 
Lars Larsson.

Fjärrvärmesatsning som ger miljövinster
– Oljeförbrukningen har minskat kraftigt

Lars Larsson, vd Ale Fjärr-
värme.

Panncentraler har avvecklats i Surte, Bohus och Nödinge. I Skepplanda (bilden) flis ersatts av pellets.
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ALAFORS. Årets första 
sopplunch är i antå-
gande.

Onsdagen den 27 
januari inbjuds kom-
munens företagare till 
Ale Elförenings kontor i 
Alafors.

– Jag utlovar ett 
intressant program för 
de som vill vara med 
där det händer, när det 
händer, säger närings-
livschef Jerry Brat-
tåsen.
Fjolårets sista sopplunch i 
Ale Företagsforums regi på 
Backa Säteri lockade rekord-
många företagare. Jerry Brat-
tåsen har en förhoppning om 
en lika god uppslutning när 
2010 års första sopplunch 
arrangeras hos Ale Elfören-
ing.

– Handelsbanken står 
som programvärd och de har 
bjudit in Lars Lennarts-
son från Business Region 
Göteborg. Lars kommer att 
redogöra för det regionala 
utvecklingsprojektet Expe-
dition Tillväxt, som erbjuder 
många möjligheter för såväl 
små som stora företag, säger 
Brattåsen.

Som alltid finns kommun-
ledningen representerad, 
den här gången i form av 
kommundirektör Stig Fre-
driksson.

– Vi närmar oss 2012 med 
stormsteg, då utbyggnaden 
av E45 och järnvägen ska 
vara klar. Stig kommer att 

redogöra för vad som händer 
2010 och vi kan bara konsta-
tera att hjulen rullar snab-
bare och snabbare, säger 
Brattåsen.

– Eftersom Ale Elförening 
står som gäst för sopplunchen 
får besökarna också tillfälle att 
lyssna till företagets vd, Lars 
Kjellberg. Han kommer att 
beskriva hur elförsörjningen 
påverkas av den extrema vin-
terkyla som råder, avslutar 
Jerry Brattåsen.

JONAS ANDERSSON

Första företagarlunchen hos Ale Elförening

Lars Lennartsson från Business Region Göteborg kommer 
att gästa årets första sopplunch.

Näringslivschef, Jerry Brat-
tåsen.

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE !?
Allmänt möte i Folkets Hus, Älvängen

onsdagen den 27 januari kl 19.00

Alla häst-entusiaster hälsas 
välkomna till en information 

och diskussion!

Sedan en tid tillbaka pågår 
diskussioner i en grupp 
entusiaster att försöka skapa 
säkra ridvägar i vår kommun. 
Tanken är att skapa ett nät 
av separata ridvägar runt om 
i kommunen. Våra urgamla 
kyrkstigar, fägator, hövägar mm 
fi nns ofta kvar juridiskt som 
samfälligheter även om de sedan 
länge inte syns i naturen och vår 
tanke är att tillsammans med 
Lantmäteriet, berörda markägare 
och Ale kommun knyta samman 
dessa gamla leder och bygga ut 
dem till nya, moderna ridvägar.  
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