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Den 8-9 januari i år inträffade 
Gudrun, den värsta stormen i 
västsverige på närmare 40 år. 
Stora delar av Lerum Energis 
elnät fick mycket allvarliga 
skador. Tack vare kraftiga och 
snabba åtgärder hade alla bo-
fasta kunder el inom en vecka.

– Vi har haft stor nytta av vårt eta-
blerade nätverk och 
kompetenta arbets-
styrka. Det kommer 
vi även ha stor nytta 
av i framtiden, säger 
vd Gunnar Jonsson.

Elnätsbolaget Le-
rum Energi har nu 
ersatt flertalet av de 
provisoriska lösning-
arna från det intensiva 
reparationsarbetet i 
vintras med långsik-
tiga och leveranssäkra 
lösningar. Bland annat 
har ett antal luftkablar 
ersatts med jordkabel.

– Vi har anlitat en 
oberoende konsult 
för att utföra en ge-
nomgående riskanalys av vårt elnät. 
Analysen innebär en total genom-
gång av elnätet, luftledningar, jord-
kablar, transformatorer och så vi-
dare och sedan görs en bedömning 
av nätets status i förhållande till vår 
avbrottsstatistik och ett idealt nät. 
Riskanalysen blir klar senare i höst 
och kommer att ligga till grund för 
våra kommande investeringar för 
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att förbättra leveranskvaliteten på 
vårt elnät.

Leveranssäkerhet hög prioritet
Gunnar Jonsson, tidigare kommun-
direktör i Lerum, tillträdde som vd 
för Lerum Energi i oktober förra 
året och redan från början priori-
terade han genomförandet av en 
fullständig inventering av elnätet. 
Stormen Gudrun blev en kraftig 

prövning av detta elnät 
och dessa erfarenheter 
tar företaget nu med 
sig i den pågående 
översynen.

– Lerum har en spe-
ciell infrastruktur som 
förändrats kraftigt 
tack vare kommu-
nens expansion. Det 
som för 30 år sedan 
huvudsakligen var ett 
glesbygdsnät är idag 
till stora delar ett 
stadsnät. Vi ska gå i 
takt med denna expan-
sion för att säkerställa 
elleveranserna till alla 
våra kunder.  

Eget bredbandsnät
Lerum Energi bygger även sedan ett 
par år tillbaka ett eget bredbandsnät 
(optofiber kombinerat med ADSL-
teknik) där företag och privatper-
soner erbjuds såväl bredbandsupp-
koppling till internet som kabel-TV 
och IP-telefoni.

För mer information om vilka 
möjligheter som erbjuds kontakta 
Mikael Nyberg, 0702-67 94 09.

Lerum Energi säkrar elleveranserna

”Vi ska gå i takt med 
Lerums expansion 
för att trygga elle-
veranserna till alla 
våra kunder”
Gunnar Jonsson, vd 
Lerum Energi

Lerum Energi:

Lerum Energi AB är Lerums lokala energibolag med eldistribution 
till ca 15 000 kunder. Detta innebär att Lerum Energi ansvarar för den 
lokala leveranssäkerheten och leveranskvaliteten på den el som levere-
ras fram till kundernas elmätare. Företaget levererar, via dotterbolaget 
Lerum Energiproduktion AB, även fjärrvärme i Lerums och Gråbos 
tätorter och producerar el i tre små vattenkraftstationer i Säveån. Dess-
utom säljer bolaget tekniska tjänster, bland annat sköter Lerum Energi 
AB gatubelysningen åt Lerums kommun.

Koncernen omsatte 2004 87 miljoner kronor och har idag 28 med-
arbetare.

Efter stormen Gudruns framfart i början av året har Lerum Energi gjort snabba, omfattande och effektiva repara-
tionsarbeten på elnätet. Resultatet av höstens  riskanalys kommer att leda till ytterligare investeringar i nätet för 
att öka leveranskvaliteten i framtiden.

Räddningstjänsten i Lerum jobbare 
för ett säkrare samhälle på flera plan. 
Ett eget initiativ är att gå ut i skolorna 
och prata med alla femteklassare.

Räddningstjänstens förebyggande verksamhet 
är lika viktig som omfattande. En utbildning 
hos Räddningstjänsten är en bra förebyggande 
investering som ökar verksamhetsansvarigas 
och enskildas förmåga att skydda sig mot 
olyckor. 

– I Lerum fokuserar vi utbildnings- och 
informationsinsatser på fyra områden; skolor, 
äldreomsorgen, trafikskolor och bostadsom-
råden. En ökad medvetenhet om skydd mot 
olyckor är något vi alla i samhället tjänar 
på. Det är bra att Lerums kommun satsar 
på dessa frågor, säger brandmästare Gunnar 
Backegårdh.

I år har Räddningstjänsten i Lerum uppsökt 
alla i klass 5 för information om sin verksam-
het.

– I den åldern är man som mest mottaglig 
för information där nyfikenheten är påtaglig 
och en viss mognad uppnådd.  

Tel: 0302-52 10 00
Sos Alarm: 112

Trygghet och säkerhet – nu och i framtiden
Regionen jobbar under samma paraply
Räddningstjänsten i Lerum omorganiserar nu 
för att i januari 2007 fullt ut ingå i Räddnings-
tjänsten Storgöteborg (RSG).

Fördelarna blir flera enligt stationschef 
Lars-Inge Persson, med över tre decenniers 
erfarenhet av räddningstjänsten:

– Vi får därmed tillgång till en starkare 
organisation och back up. RSG är Sveriges 
största förbund och med en gemensam hu-
vudorganisation, där alla arbetar på samma 
sätt, får vi resurser inom specialfordon, spe-
cialutrustning och specialkompetens som vi 
annars inte skulle ha lika lättillgängligt. Det 
genererar ett tryggare och säkrare Lerum i 
framtiden, säger Lars-Inge, som tillträdde sin 
nya tjänst i juni. 

Håll fartgränser och avstånd
I Lerums kommun med E 20 ringlande ge-
nom kommunen är trafikolyckorna fler än 
utryckningarna där man släcker bränder. In-
för hösten uppmanar Lars-Inge alla att hålla 
fartgränserna och avstånden.

–  Det är många inom kommunen som 
pendlar till Göteborg, det är alltid lika be-
kymmersamt när första halkan kommer.

Enligt lag får alla fordon använda dubbdäck 
efter första oktober och det är krav att alla 
fordon har vinterdäck vid vinterväglag efter 
första december.

Alert styrka. Totalt är närmare 50 brandmän knutna till 
Lerums Räddningstjänst.

Fakta: 

Räddningstjänstens huvudsakliga upp-
gift är att rädda människors liv samt 
förhindra och begränsa skador på miljö 
och egendom.

Räddningstjänsten i Lerum ansvarar 
för räddningstjänsten i Lerums kommun. 
Huvudsakliga verksamhetsområden är:
• Förebyggande – åtgärder som ska för-
hindra olyckor och begränsa skador vid 
eventuell olycka.
• Utryckande – insatser i kommunen vid 
olyckor eller överhängande fara för olyck-
or och att rädda liv och begränsa skador 
på människor, egendom eller miljö.


