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Pressmeddelande
Hållbart prisbelönat energisamarbete i
Guldsmedshyttan
Linde energi och Global Castings i Guldsmedshyttan har avtalat om att inleda ett
energisamarbete med stora miljöfördelar.
Global Castings Guldsmedshyttan är ett järngjuteri med inriktning på stort järngjutgods.
Företagets största kunder finns inom vindkraftindustrin men förser även nordisk
stålindustri med järngjutgods.
Linde energi har lång erfarenhet av samarbete med industrin och tillvaratagande av
spillvärme – energi som annars går förlorad.
Det nya mångåriga samarbetet med Global Castings omfattar utvinning av spillvärme från
den industriella processen hos Global Castings. Linde energi tillvaratar spillvärmen, uppför
en pelletspanna samt ackumulatortank och levererar värme till hela industriområdet.
Nuvarande uppvärmning med fossil olja kan således ersättas med spillvärme och
biovärme vilket innebär att utsläppen av fossil koldioxid kan reduceras avsevärt.
Tack vare den stora miljönyttan har projektet belönats med investeringsbidrag på drygt
1,8 miljoner kronor från Naturvårdsverket via Klimatklivet. Projektet är ett av de absolut
bästa utifrån erhållen klimatnytta.
Som en följd av energisamarbetet kommer Linde energi att etablera och bygga ut
fjärrvärme i Guldsmedshyttan/Storå och bland annat försörja Lindesbergsbostäders
fastigheter med fjärrvärme baserad på spillvärme och pellets.
”Vi är glada att Naturvårdsverket uppmärksammat vårt projekt och belönar det med ett
investeringsbidrag. Det stärker vår samarbetspartner samt vår roll som ett av de ledande
energibolagen i Sverige vad gäller omhändertagande och användning av industriell
spillvärme”, säger Jens Isemo, vd för Linde energi.
”Samarbetet ger oss möjlighet att etablera fjärrvärme i Guldsmedshyttan/Storå vid sidan
av tidigare fjärrvärmesatsningar i Lindesberg, Frövi och Vedevåg och basproduktionen är
spillvärme i alla dessa system”, säger Linde energis värmechef Håkan Ohlsson.

”För Global Castings innebär projektet att vi kan utnyttja vår spillvärme från ugnarna på
ett bättre sätt samt byta ut vår gamla oljepanna mot ett mer miljövänligt alternativ.
Dessutom kan vi koncentrera oss på vår kärnverksamhet i stället för att värma lokaler
vilket Linde Energi är mycket bättre på”, säger Hans Sigge, Global Castings ekonomi- och
inköpschef.
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