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DEBATT.

Replik till Ulla-Britt 
Hagströms debattinlägg 
”Det ljusnar för akvife-
ren” (SLA 1/9). 

Skaraborgs Sjukhus väljer 
att investera i en storskalig 
elbaserad akvifervärme-
pumpslösning framför 
att köpa fjärrvärme från 
Skövde Energi. Tyvärr är 
det en trend som vi idag ser 
även på andra orter i landet. 
Både stora kunder, flertalet 
inom den offentliga sek-
torn, och små kunder väljer 
elbaserade lösningar för sin 
uppvärmning istället för 
den fjärrvärme man redan 
har på plats. Vi är överty-
gade om att detta är fel väg 
att gå, av följande skäl:

l De fjärrvärmesystem 
vi har idag i alla svenska 

städer och större tätorter 
innebär ett mycket effek-
tivt utnyttjande av resurser 
i samhället, inte minst 
avfall och restprodukter, 
som måste tas om hand av 
miljöskäl. Man kan också 
utnyttja spillvärmen från 
industrier och biproduk-
ter från biobränslen som 
produceras lokalt vilket ger 
sysselsättning och inkom-
ster för skogsägare, åkare 
m fl.

l Redan nu råder det 
effektbrist i många städer 
i Sverige vilket innebär 
att man inte kan få el vid 
vissa tidpunkter för att 
elbehovet är större än 
elproduktionen. När fler 
och fler väljer eldrivna 
uppvärmningsalternativ 

som värmepump samti-
digt som det byggs mer 
väderberoende kraftslag 
som vindkraft och solkraft 
så produceras inte tillräck-
ligt med el om det inte är 
rätta väderförhållanden. 
Fjärrvärmesystemen ger 
däremot ett underlag för 
lokal förnybar elproduk-
tion med kraftvärme, som 
ger oss el när den som bäst 
behövs under årets kalla 
del. Effektbristen påverkas 
alltså tvåfaldigt negativt 
om man väljer värmepump 
istället för fjärrvärme 
– inget fjärrvärmeunder-
lag för att göra el genom 
kraftvärme och elbehovet 
ökar vid användning av 
värmepumpar. 

År 2017 genererade 

Skaraborgs sjukhus cirka 
1 000 ton avfall som gick 
till energiåtervinning för 
produktion av fjärrvärme, 
fjärrkyla och elektrici-
tet. Idag tar sjukhuset 
och därmed landstinget 
ett samhällsansvar när 
de använder fjärrvärme 
som uppvärmningsform. 
De utnyttjar den mil-
jövänliga och robusta 
uppvärmningsform som 
kommunen investerat 
pengar i och de har ett 
systemtänk när det gäller 
uppvärmningen ur ett 
kretsloppsperspektiv – 
det mesta av det farliga 
avfallet som sjukhuset 
genererar kan endast 
förbrännas på grund av 
smittorisk eller toxicitet. 

Dessutom när man har ett 
fjärrvärmeunderlag kan 
man producera el genom 
kraftvärme och fjärrvär-
men kan lätt omvandlas 
till fjärrkyla med hjälp av 
absorptionskylmaskiner. 
De passar särskilt bra ihop 
med den avfallsbaserade 
fjärrvärmen som finns i 
Skövde för avfall måste ju 
förbrännas hela året även 
under sommaren.

Hela den elbaserade 
akviferlösningen kräver 
också en dyr investering, 
trots att det redan finns en 
miljövänlig lösning som 
Skövde kommun inves-
terat i. Jag tycker att man 
ska tänka igenom mycket 
noga innan man väljer bort 
fjärrvärme till förmån för 

en elbaserad och under-
hållskrävande lösning som 
akviferlager. Idag är el re-
lativt billig, men det finns 
inga garantier för att det 
förblir så vilket vi redan nu 
ser tendenser till. Fjärr-
värme har däremot haft 
en stabil prisutveckling 
under lång tid. Är det inte 
bättre att skattebetalarnas 
investeringsmedel går till 
något inom sjukvården 
där de verkligen kan skapa 
nytta än till en osäker 
investering som kanske 
aldrig återbetalar sig och 
som dessutom bidrar till 
effektbristen? 

Karolina Norbeck 
Programdirektör Svebio

Bättre köpa fjärrvärme från Skövde Energi

Följ oss på sla.se/debatt

V
alu bekräftar 
den breda 
bilden som 
funnits innan 
valet. Det är 

jämnt mellan de två stora 
blocken. I undersökningen 
handlar det om blott 0,2 
procentenheters övervikt för 
Alliansen över de rödgröna.

Resultatet är ett kraftigt 
underkännande av reger-
ingens arbete de senaste 
två åren.

Moderaterna gör vis-
serligen ett förväntat dåligt 
resultat. Ulf Kristersson har 

vunnit väljarnas förtroen-
de, men hans parti är ännu 
inte förlåtet för vad många 
väljare ser som de stora 
sveken under de senaste 
mandatperioderna – från 
migrationsöverenskom-
melsen till decemberöver-
enskommelsen.

Kristdemokraterna ser 
dock ut att göra ett mycket 
bra val. Valu uppskattar 
KD:s resultat till 7,4 pro-
cent. KD tenderar dock att 
likt MP överprestera i Valu, 
om än inte lika mycket som 
MP. Oaktat framgångarnas 

exakta storlek står det klart 
att partiledare Ebba Busch 
Thor äntligen har fått sitt 
genombrott. Undersök-
ningarna vid vallokalerna 
visar också att hon har be-
tytt väldigt mycket för par-
tiets lyft i opinionen. Också 
Centern och Liberalerna gör 
bra val enligt Valu.

Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet tappar däremot 

7,5 procentenheter tillsam-
mans. Det skulle innebära 
att var femte väljare som 
röstade på något av S och 
MP för fyra år sedan har 
övergett blocket.

S landar på 26,2 procent 
i Valu. Om det håller i sig 
kommer det att betraktas 
som en framgång i partiet. 
Det vittnar om hur illa man 
tror att de egna väljarna har 
reagerat på de senaste fyra 
åren. Det vore med margi-
nal det sämsta resultatet i 
ett riksdagsval någonsin för 
S. Den enda andra gången 
som S har hamnat under 30 
procent är 1911 då partiet 
samlade 28,5 procent av 
väljarna.

Inte såg det bättre ut 
för Miljöpartiets del. I 
valrörelsens slutskede har 

partiet kampanjat med 
budskapet att de är på god 
väg att åka ut ur riksdagen. 
I Valu noterades MP på 4,2 
procent. Det är inte bara så 
att marginalen till riksdags-
spärren är väldigt liten, 
MP tenderar konsekvent 
att överprestera i Valu 
jämfört med det faktiska 
valresultatet. Det är alltså 
fullt tänkbart att riksdagen 
enbart kommer att rymma 
sju partier den kommande 
mandatperioden.

Oavsett om MP åker 
ut eller ej är det dags 
för statsminister Stefan 
Löfven (S) att avgå. S och 
MP samlar totalt en lägre 
andel av väljarna än S självt 
gjorde förra valet. Sverige 
har heller inte råd med en 
till mandatperiod som den 

gångna. Inkompetensen 
har nått sin gräns.

Än i denna dag anser soci-
aldemokratiska företrädare 
dock att partiet självklart 
ska fortsätta regera. Detta 
trots att det jublas på val-
vakan över att Valu visar 
att strax över en fjärdedel 
av väljarna har valt partiet. 
Borgerlighetens främsta ge-
mensamma projekt måste 
därmed fortsätta. Det 
handlar inte om arbetslinje 
eller integration utan om 
att bryta den socialdemo-
kratiska makthegemonin. 
S har ingen rätt till makten 
över Sverige och det enda 
sättet att få denna insikt att 
sjunka in är att hålla partiet 
borta från den.

Daniel Persson 

Stefan Löfven sitter löst
VAL. Vid denna sidas pressläggning 
fanns ännu inget färdigt valresultat. 
Dock gav SVT:s vallokalsundersök-
ning, Valu, viss vägledning.

Redan när SVT:s vallokalun-
dersökning presenterades 
igår kväll väcktes kraven på 
Stefan Löfvens (S) avgång 
som statsminister. FOTO:  TT


