
Kundinformation från

Nr 2, 2020

Pågående  
projekt
Sidan 2–3

Vi laddar för  
framtiden

Sidan 4–5

Röster om 
Solhagen
Sidan 6–7



Hållbart och  
driftsäkert  
elnät

Pågående och  
kommande projekt Full fart för  

elmätarbyten

Kundkvällar på paus

Bytet till framtidens elmätare är ett långsiktigt och 
omfattande projekt som vi skrev om i kundtidning 
nummer 2, 2019. Projektledare Fredrik Esenius ger 
en statusrapport om läget.

– Det rullar på väldigt bra! Vi har bytt elmätare 
på stora delar av Hagaberg i Lindesberg samt på 
landsbygden utanför Vedevåg och Fellingsbro, 
berättar Fredrik Esenius.

Den rådande situationen med corona-pandemin 
har gjort att projektet behövt fokusera på områden 
där de flesta elmätare sitter utomhus.

– Hittills har vi bytt drygt 1 900 mätare, målet är 
2  400 innan årets slut, avslutar Fredrik Esenius.

Linde energi följer noga utvecklingen av den 
pågående corona-pandemin, arbetar aktivt för att 
förhindra och minska eventuell smittspridning samt 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och riktlinjer.

Det rådande läget innebär tyvärr att höstens 
och vinterns planerade kundkvällar i Lindesberg, 

Linde energi arbetar långsiktigt och 
målmedvetet med att framtids- och 
vädersäkra ledningsnätet, alltid med 
hållbarhet som ledstjärna. Varje år 
investeras miljontals kronor i elnätet 
och flera projekt genomförs för att 
minska påverkan och effekterna av 
hårda vindbyar och svåra stormar.

Ola Andersson är anläggningschef på 
Linde energi. Jobbet innefattar bevak-
ning, planering och underhåll av elnätet 
– med flera parallella projekt. 

– Hösten inleddes med ett större 
projekt mellan Åbyhammar och Öster-
hammar där vi gräver ner drygt åtta 
kilometer elkabel längs 20 kV-nätet, 
berättar Ola Andersson.

I samband med arbetet raseras den 
gamla ledningsgatan med kreosotstol-
par. 

– Dessutom har vi precis avslutat 
ett annat grävprojekt där luftledning 
ersatts med jordkabel mellan Bläsåsen 
och Medinge, fortsätter Ola Andersson. 

I november påbörjas även ett stort 
arbete mellan Ringaby och Sundby. En 
mil kabel ska ner i backen samtidigt 
som åtta kilometer luftledning försvin-

Fellingsbro och Närkes Kil ställs in. Utdelningen av 
vår uppskattade trohetsbonus flyttas därmed fram 
till 2021.

Vi planerar vidare och hoppas kunna genomföra 
våra fantastiska kundkvällar och få möjlighet att 
träffa dig till våren istället. Håll utkik i nästa kundtid-
ning eller på lindeenergi.se för senaste nytt!

Fossilfri fjärrvärme 2025
År 2025 ska Linde energis fjärrvärme vara helt fos-
silfri. Ett projekt som inte syns för allmänheten, men 
som kommer att ge stor effekt i vår värmeproduk-
tion genomfördes nyligen i vår fjärrvärmecentral i 
Lindesberg. 

En av våra oljepannor konverterades till att kunna 
elda fossilfri bioolja, vid tillfällen då vi behöver stötta 
leveransen av spillvärme från BillerudKorsnäs. 

Alla pågående projekt hittar du på  
lindeenergi.se/projekt

Årets trohetsbonus flyttas till 2021

ner. Dessutom byts ledningsstolpar och 
ledningslinor på en sträcka om drygt 
en kilometer.

– På andra håll kan vi av olika 
anledningar inte gräva ner kabel. Mel-
lan Pikaboda och Rumängen bytte vi 
till giftfria WOPAS-stolpar längs 40 
kV-nätet förra året. I år har vi istället 
bytt till linoljeimpregnerade så kallade 
RVP Repellent-furustolpar längs en 
parallellsträcka på 20 kV-nätet mel-
lan Björkhammarhult och Rumängen, 
säger Ola Andersson. 

Under stolpbytet ersätts dessutom 
blanklina med BLL-lina som har ett 
ytterhölje i återvinningsbar plast och 
som klarar trädpåfall bättre. 

– Nästa år vänder vi och fortsätter 
tillbaka till Pikaboda, avslutar  
Ola Andersson.

Ola Andersson,  
chef Anläggning

Fredrik Esenius,  
enhetschef Mätning
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Kraften  
i framtidens  
Bergslagen 
Som energiproducent har Linde 
energi ett större ansvar än att enbart 
leverera el och värme till bostäder, 
företag och samhällsfunktioner. 
Det handlar om hur vi hanterar vår 
produktion och vilka värderingar som 
styr oss framåt. Därför är vi stolta 
över att all vår el är 100 % förnybar. 

Vår planet –  
vårt ansvar
Tillsammans har vi ett ansvar att överlämna 
en bättre värld, med en välmående jord till 
kommande generationer. 

Lördagen den 22 augusti i år inträffade 
dagen då människans ekologiska avtryck 
överskrider jordens årliga kapacitet – Earth 
Overshoot Day. Med andra ord, dagen från 
när vi lever över jordens naturliga resurser.

Enligt organisationen Global Footprint 
Network skulle det räcka att backa datumet 
för Earth Overshoot Day med fem dagar per 

år för att uppnå ett hållbart resursutnytt-
jande innan år 2050. I dagsläget använder 
vi människor naturens resurser 1,6 gånger 
snabbare än vår planets ekosystem kan 
återskapa.

För att nå FN:s globala mål i Agenda 
2030 och vår strävan att bli helt fossilfria 
måste alla som bor och verkar i Bergslagen 
med omnejd engagera sig. Linde energis roll 
är att sprida information och göra det enkelt 
för våra kunder att göra hållbara val genom 
att erbjuda smarta och hållbara energilös-
ningar, som exempelvis förnybar el, fossilfri 
värme, laddning av elbilar och nyckelfärdiga 
solcellslösningar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk 
och Örebro läns största markförlagda 
solpark. Vi satsar på ny teknik och 
smarta initiativ för att ständigt minska 
vår klimatpåverkan. På så vis skapar 
vi hållbara lösningar för att alla ska 
kunna leva, jobba och utvecklas i 
Bergslagen. Idag och imorgon.

Hållbarhet – mer än miljö
För oss på Linde energi är hållbarhetsbe-
greppet mycket mer än bara miljö. Vi arbe-
tar med samtliga tre aspekter av hållbarhet; 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

2019 var första året vi utvärderades 
enligt den internationellt erkända EcoVadis-
metoden, som tittar på vårt hållbarhetsar-
bete utifrån faktorer som miljö, arbetsmiljö 
och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara 
upphandlingar och inköp.

När årets resultat presenterades kunde 
vi glädjande konstatera att vi förbättrar våra 
resultat och återigen inkasserar guldmedalj.
Totalt utvärderades drygt 65 000 företag 

i över 160 länder, varav 266 företag inom 
energibranschen. Linde energi placerar sig 
bland de topp 4-procenten av samtliga 
bedömda och jämförbara företag.

– Hållbarhet genomsyrar hela Linde 
energi. Vi vill tillsammans med våra kunder 
ta ansvar för framtidens Bergslagen och 
kunna lämna över en bra värld till kom-
mande generationer. EcoVadis-metoden tar 
ett helhetsgrepp om hållbarhet utifrån FN:s 
globala mål, hjälper oss att titta på hela bo-
lagets samhällsansvar och att redovisa vårt 
hållbarhetsarbete genom att utvärderas och 
rankas av en extern aktör, hälsar Jens Isemo, 
vd på Linde energi.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på 
lindeenergi.se/hallbarhet
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Röster om Solhagen
I somras levererades de första kilowattimmarna hållbar solel från  
Solhagen i Torphyttan. Vi bestämde oss för att ta pulsen på några  
av våra solabonnenter genom att ställa tre snabba frågor.

1. Vad tycker  
du om Linde energis  
satsning på Solhagen  

i Torphyttan?

2. Varför har du 
valt att abonnera 
på solpaneler i  

Solhagen?

3.  Vad vill du  
säga till den som  

ännu inte abonnerar  
på solpaneler i  

Solhagen?

Eva Resare, Lindesberg
1. Jag tycker att Linde energis satsning är 

mycket positiv. Det är kul att Lindesberg 
ligger i framkant i länet.

2. Jag är engagerad i energiomställningen för 
att hejda klimatförändringarna. Att stödja 
lokala initiativ är ett sätt att bidra.

3. Var och en får ta ansvar för sina  
handlingar!

Daniel Sjöberg, Lindesberg
1. Jag tycker det är jättebra att man satsar på 

lokalproducerade lösningar som vattenkraft och 

solpaneler. Det är kul att man kan vara en del av 

detta.

2. Tyckte det lät som en kul idé att jag kunde ”äga” 

min egen solpanel, utan att lägga ut massor med 

pengar (kanske gör det att jag i framtiden tycker 

det är så bra att jag skaffar hemma på taket). 

3. Ju fler som skaffar en egen solpanel, desto  
fler solhagar kanske Linde energi kan bygga.  
El behöver vi ju alla och då är det bra att  
den är lokalproducerad.  

Anders Ceder, Storå
1. Toppen, som vanligt ligger Linde energi 

i framkant. Enkla, praktiska och effektiva 
lösningar som till och med fåren  
trivs med!

2. Ett enkelt och bra sätt att stötta  
Linde energi och solenergiutvecklingen  
då man inte själv har ett ”soltak”.

3. GÖR DET!

Hans Nilsson, Närkes Kil
1. Det är bra!

2. Jag tror på solceller eftersom jag  
ordnat med det för Klockhammars  
samfällighetsförening och själv  
har solceller på mina tak.

3. Då är det dags att tänka till.  
Det är ett rent sätt att få fram el.

Foto: 
Fredrik Norman  
/ LindeNytt

  Lasse Dammström, Fellingsbro
1. Satsningen på solel är helt i tiden.

2. Jag valde att abonnera på solpaneler i  
Torphyttan då mitt hus inte ligger helt  
optimalt för egna paneler.

3. Om du funderat på solel kan jag bara säga  
att det lönar sig. För många år sedan satte jag  
upp paneler för 2 faser och samplade  mätdata  
för alla 3 faserna. Jag ville se utfallet mellan  
faserna med stöttning av solen och den utan  
sol. Svaret blev att det lönar sig.
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Liljedal Com
m

unication 2020

Välkommen till oss!
Vi vill att det ska vara enkelt att vara kund 
hos oss på Linde energi. Vår Kundservice  
ger dig snabb, personlig service och  
professionell hjälp med dina energifrågor; 
från el- och värmeleveranser till faktura, 
laddboxar och solceller. Många svar hittar  
du på lindeenergi.se, men du är självklart 
varmt välkommen att kontakta oss på  
något av följande sätt:

Ring oss
0581-887 01

Maila
kundservice@lindeenergi.se

Kom på besök
Skrinnargatan 6, Lindesberg

Vi finns här för dig
Måndag–torsdag kl 08:00–16:00 
fredag 08:00–15:00 
(lunchstängt 12:00–13:00)

Digital faktura 
förenklar 
vardagen

Har vi rätt 
uppgifter?

När du väljer att få din faktura digitalt gör du inte 
bara en hållbar insats för klimatet – du förenklar 
faktiskt din egen vardag.

Välj att få din faktura via e-post eller e-faktura, 
eller välj autogiro som betalsätt. Då är du säker på 
att fakturan alltid kommer fram, även under semes-
tern. Dessutom får du en bekräftelse när fakturan 
är betald och du får svar direkt om något oväntat 
händer med din betalning.

Gör som tusentals andra – bli digital  
via lindeenergi.se/blidigital eller kontakta  
Kundservice på 0581-887 01.

Du vet väl att du kan logga in på Mina sidor  
på lindeenergi.se och uppdatera dina  
kontaktuppgifter? Tack för att du hjälper  
oss i vårt arbete med att ge dig korrekt,  
aktuell och relevant information.

Häng med oss!

lindeenergi.se   #lindeenergi  


