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ALE. Ett sammanhål-
let nät mellan Partille, 
Göteborg och Ale.

Det är en bidragande 
faktor till att fjärr-
värmepriset i den här 
regionen är lägre än 
riksgenomsnittet.

– Vi har lyckats väl-
digt väl i våra långsik-
tiga satsningar och det 
krävs om man ska få en 
gynnsam prisutveckling 
när det gäller fjärrvär-
me, säger Lars Larsson, 
vd för Ale Fjärrvärme. 

Det gemensamma fjärrvär-
menätet för Partille, Göte-
borg och Ale byggdes ihop 
i slutet av 2006. Den senaste 
investeringen i nätet skedde 
under det gångna året då 
respektive pumpstationer i 
Bohus och Nol preparerades 
för värmeöverföring från Gö-
teborg.

– Vi har avvecklat nästan 
alla förbränningscentraler 
i Ale. Häljered använder vi 
bara när det är riktigt kallt, 
upp mot tio minusgrader. 
Den enhet som ännu inte är 
sammankopplad med led-
ningsnätet är den i Skepp-
landa, här används fortfaran-
de pellets och olja. Fortsätter 
Göteborgsregionen att ex-
pandera är det bara en tids-
fråga innan nätet i Skepplan-
da också ingår i det befint-
liga fjärrvärmenätet, säger 
Lars Larsson.

Styrkan
När kostnaden för andra en-
ergikällor gick berg-och-dal-
bana under 2011 låg fjärrvär-
mepriset i Ale relativt kon-
stant. Lars Larsson förkla-
rar varför.

– Det beror på att vi inte 
har alla ägg i samma korg. 
När ett bränsle sticker i väg 

i pris använder vi oss av ett 
annat. Det är styrkan i vårt 
fjärrvärmesystem, att vi kan 
parera den utveckling som 
sker på energimarknaden. Vi 
använder oss av alla bränsle-
källor förutom kol.

Nyligen kom resultatet 
från den Nils Holgersson-
undersökning som gjorts för 
2011. Det är en rapport gjord 
av ett oberoende konsultbo-
lag på uppdrag av HSB Riks-
förbund, Hyresgästförening-
en Riksförbundet, Riksbyg-
gen, SABO och Fastighetsä-
garna Sverige vars syfte är att 
jämföra alla kommunala nyt-
tigheter i landet, som bland 
annat vatten, renhållning, 
fjärrvärme och så vidare.

– Av 255 företag som ana-
lyserades landande vi på 22:a 
plats nerifrån, det vill säga 
som en av de billigaste fjärr-
värmeleverantörerna i landet. 
Undersökningen baseras på 
företagskunder. Faktum är 
att vi inte har höjt priser-
na nästan någonting för vare 
sig företags- eller privatkun-
der de senaste åren, vilket är 
en styrka, säger Lars Larsson.

– Jämfört med prisnivån 
2008 så har priset faktiskt 
sänkts till företagskunderna.

Idag finns närmare 360 
fjärrvärmekunder i Ale 
kommun. Den siffran tror 
Lars Larsson ska stiga när 
väg- och järnvägsutbyggna-
den är klar.

– Ale är en kommun som 
kommer att växa och vi försö-
ker hålla oss framme där det 
byggs nya områden. Vi har 
en fjärrvärmeledning som 
går ända upp till Älvängen, 
så rent strategiskt finns inget 
att klaga på.

Kan alla alebor få till-
gång till fjärrvärme?

– Vi nekar inte någon att 
ansluta sig, men det kan bli 

Gynnsam utveckling för fjärrvärmekunderna i Ale
– Snittpriset lägre än i övriga landet
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ALE. Nu inleder Ale 
kommun, i samarbete 
med Livsmedelsver-
ket och Chalmers 
Tekniska Högskola, 
studien Ale H2O. 

Det blir en av de 
största studierna 
någonsin om dricks-
vatten och hälsa.

– Resultatet kan 
bli viktigt för den 
framtida samhällspla-
neringen. Vi hoppas 
att så många alebor 
som möjligt vill vara 
med och delta i under-
sökningen, säger 
projektledaren Jonas 
Toljander.

Sverige har under det 
senaste året drabbats av 
två stora vattenburna sjuk-
domsutbrott. Det gör att 
forskarna vill veta mer 
om hur det står till med 
dricksvattnet i Sverige. 
Syftet med studien i Ale 
är att undersöka om varia-
tioner i vattenkvalitet och 
den mängd vatten som vi 
dricker påverkar risken att 
bli magsjuk.

– Det blir även attityd-
frågor, om vad aleborna 
tycker om sitt dricksvatten, 
berättar Jonas Toljander. 

Studien omfattar hela 
landet med en fördju-
pad undersökning i Ale 
kommun, där en del av 
befolkningen kommer att 
följas under ett helt år. 

– Ale är intressant efter-
som hushållen i delar av 
kommunen får grund-
vatten genom kranarna, 
medan man i andra delar 
får sitt kranvatten från 
ytvatten. En hel del hushåll 
har också egen brunn istäl-
let för kommunalt vatten. 
Eftersom alla inte har 
samma dricksvatten, så blir 
det lättare att undersöka 
hur variationer i vattenkva-
liteten i kommunen påver-
kar hälsan, säger Jonas Tol-

jander.
Ale kommun är en bra 

plats att studera då den är 
nära genomsnittet i landet 
vad gäller kommunstorlek 
och bakgrundsnivå av mag-
sjuka i befolkningen.

– Resultatet som vi får 
fram kommer att vara 
representativt för landets 
alla kommuner, förklarar 
Jonas Toljander.

– Vi kommer att ha ett 
samarbete med marknads-
undersökningsinstitutet 
Synovate, som påbörjar 
sina telefonintervjuer i 
slutet av den här månaden. 
När telefonintervjuerna är 
avslutade hoppas vi få ihop 
en panel, bestående av ett 
par tusen personer, som via 
sina mobiltelefoner svarar 
på enkla frågor via sms. 
Varje person som är med 
i panelen kommer under 
året att få ett sms ungefär 
en gång per månad där 
han/hon får besvara frågor 
om hur mycket vatten man 
dricker och om personen 
varit magsjuk den senaste 
månaden, avslutar Jonas 
Toljander.

väldigt dyrt och få orimliga 
proportioner om fastigheten 
ligger för långt ifrån ledning-
en. Det bästa är om man bor 
i ett område, samlar ett antal 
grannar och sedan tar kon-
takt med oss, avslutar Lars 
Larsson.

Lars Larsson, vd för Ale 
Fjärrvärme.

Hur står det till med dricks-
vattnet i Ale – och Sverige?
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En fördjupad undersök-
ning om dricksvattnet i Ale 
kommun kommer att ge-
nomföras under 2012. 

ALE H2O
Ale H2O är en del ett större treårigt 
EU-projekt som ska minska samhäl-
lets sårbarhet för vattenburen virus-
smitta i ett förändrat klimat. Projek-
tet heter Virus i vatten – Skandina-
visk Kunskapsbank (VISK) och invol-
verar 18 forskningsinstitutioner, myn-

digheter och kommuner i Sverige, 
Norge och Danmark. Alla delprojekt i 
VISK är lokaliserade kring Skagerak- 
och Kategatt, varav flera i Göteborg 
med omnejd. Ale H2O finansieras av 
EU Interreg IV A och Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap.
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