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Tekniska Verken och LKAB är överens om det framtida, miljövänliga energisystemet. Avtalet 
innebär att den viktigaste pusselbiten i att producera miljövänlig och kostnadseffektiv  
fjärrvärme nu har fallit på plats.

Genom att tillvarata spillvärme från LKAB:s gruvindustri i Kiruna kan Tekniska Verken producera en  
miljövänlig fjärrvärme och bolagets ambition är dessutom att kunna erbjuda billigare fjärrvärme till  
Kirunaborna. Där utgör avtalet om det nya och hållbara energisystemet en mycket viktig del.
– Vi har jobbat länge med detta och äntligen är vi i mål. Nu tryggar vi framtiden för Kirunabornas  
energisystem och skapar tack vare detta en möjlighet att faktiskt kunna leverera Sveriges billigaste 
fjärrvärme, säger Lars Törnman, styrelseordförande Tekniska Verken.

Under lång tid har LKAB och Tekniska Verken arbetat med att nå en lösning på hur spillvärmen ska  
kunna tas tillvara. Nu är bolagen i mål och det är miljön och Kirunaborna som är de stora vinnarna. 
– Det här är en del i pusslet för att nå det hållbara samhället. Våra kunder får en grön, hållbara och  
billig fjärrvärme samtidigt som vi minimerar utsläpp av CO₂ och andra växthusgaser i vår produktion  
av energi, säger Jan Fjordell, vd Tekniska Verken.

Under året ska den nya affärsmodellen vara klar inför investeringsbeslutet som fattas 2019.  
Den nya anläggningen ska tas i drift hösten 2020.
– Målet med det nya energisystemet är att försörja samhället med spillvärme från LKAB och  
därigenom minska behov av andra bränslen, vilket minskar framtida miljöpåverkan. Det här är  
en viktig del i LKAB:s hållbarhetsarbete och viktigt för samhällsomvandlingen i resan mot ett  
klimatsmart samhälle, säger Jan Moström, vd LKAB.

Kontaktpersoner vid frågor och intervjuer:
Lars Törnman, styrelseordförande Tekniska Verken, 070-699 85 20 
Jan Fjordell, vd Tekniska Verken, 0980-701 35 
Thomas Björnström, avdelningschef Kiruna Kraft AB, 0980-707 51

Erika Lindblad, strategisk kommunikatör LKAB, 0980-712 41

TEKNISKA VERKEN • 0980-707 23 • info@tvab.kiruna.se • www.tekniskaverkenikiruna.se

Tekniska Verken och LKAB tecknar 
avtal om framtidens energisystem


