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Tekniska verken-koncernen 
 

 RÖRELSENS INTÄKTER UPPGICK TILL 5 155 MNKR (5 580) 

 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA), 1 344 MNKR (1 406) 

 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER (EBT), 650 MNKR (723) 

 NETTOINVESTERINGAR, 1 360 MNKR (1 407) 

 

FINANSIELL SAMMANFATTNING 
Mnkr om ej annat anges 2020 2019 Förändring 

Intäkter 5 155 5 580 -425 

EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar 1 344 1 406 - 62 

Resultat efter finansiella poster 650 723 - 73 

Investeringar, netto 1 360 1 407 - 47 

Operativt kassaflöde -57 147 - 204 

Avkastning på totalt kapital, % 5,9 7,0 - 1,1 

Soliditet, % 49 51 - 2 

Medelantal anställda 980 972 +8 

All information i bokslutskommunikén avser den konsoliderade Tekniska verken-koncernen. Siffror inom parentes avser motsvarande period 
föregående år om inte annat särskilt anges. Bokslutskommunikén är baserad på preliminärt upprättat årsbokslut och har inte varit föremål för 
revisorernas fullständiga granskning. 

VERKSAMHETEN 
Tekniska verken i Linköping AB (publ) är moderföretag i en koncern bestående av 15 dotterföretag samt 6 
intresseföretag. Koncernen erbjuder varor och tjänster inom produktion och distribution av el, elhandel, fjärrvärme, 
fjärrkyla, biogas, biogödsel, bredband, vatten, avlopp, avfallshantering, belysning och till dessa områden tillhörande 
tjänster. Koncernens olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av vardagen för medborgarna i regionen och 
utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. 
 
Tekniska verken-koncernen ska erbjuda produkter och tjänster till attraktiva priser, med god leveranssäkerhet och 
med beaktande av miljö- och klimataspekter. Uppdraget är därmed fokuserat, men inte avgränsat, till att 
tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen. 
 
Bolagets vision lyder ”Vi bygger världens mest resurseffektiva region”. Visionen ska ses som ett samlat uttryck för att 
förverkliga de olika delar i ägarmålen som kommunicerats inom bolaget och som även arbetats in i verksamhetens 
verksamhetsplan.  
 
Bolaget eftersträvar hög grad av professionalism i sitt agerande gentemot kunder, leverantörer, ägare och andra 
intressenter. Koncernens marknadsstrategi eftersträvar att kunna erbjuda kunden ett intressant och relevant 
erbjudande i varje kundsituation. Koncernens arbete präglas av hög grad av transparens i syfte att möta koncernens 
kärnvärden, Drivande – Positiva - Trovärdiga.  
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Koncernens verksamheter är i många delar, direkt eller indirekt, påverkade av väderförhållanden såsom temperatur, 
nederbörd och vind. Flera verksamheter återfinns i en kraftigt reglerad marknad varför också betydelsen av politiska 
beslut påverkar koncernen påtagligt. 
 
Tekniska verken-koncernens verksamhet bedrivs med mycket hög miljöprofil och bedöms ligga i framkant såväl 
nationellt som internationellt inom flera områden. Klimatbokslut och separat hållbarhetsredovisning upprättas årligen 
och uppvisar betydande miljövärden.  

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR 
Koncernintern omstrukturering genomfördes i januari 2020 då Bixia ProWin AB sålde sina andelar i Bixia 
Gryningsvind AB, Värmlands Vind AB samt Bixia Bygg Vind AB till sitt moderföretag Tekniska verken i 
Linköping Vind AB. 
 
Tekniska verken har köpt 18,7 procent av Alight Xi AB som driver solcellsparken vid Gärstadsverket.  
 
Aktierna i intresseföretaget EFO AB har avyttrats.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2020 
Under året har Tekniska verken-koncernen fortsatt sitt arbete med att bidra till ett koldioxidneutralt Linköping 2025. 
Målet är att koncernen skall ha en helt kol- och fossiloljefri produktion. Under 2020 har arbetet med omställningen 
fortgått genom konvertering av vår stora oljepanna på Kraftvärmeverket. Detta innebär att den nu kan drivas på 
antingen fossil olja eller fossilfri olja. Under året har det projekterats för att konvertera ytterligare hetvattenpannor 
som idag eldas med fossil olja. De kommer att byggas om under 2021.   
       
Under året driftsattes vindkraftsparken i Sunne. Parken består av 13 vindkraftverk på Häjsberget och på  
södra Länsmansberget. I slutet av året såldes 1/13-del av vindkraftverken och 7,69 procent av aktierna i  
driftföretaget Värmlands Vind AB till Växjö Energi AB.     
       
Tekniska verken genomför satsning på flytande biogas, vilket öppnar nya marknader inom industriell tillämpning och 
som drivmedel till tyngre fordon. En ny produktionsanläggning för flytande biogas, som bland annat finansierats av 
Klimatklivet, togs i drift under året. I juni påbörjades nytt 10-årigt leveransavtal av biogas för busstrafik i Norrköping. 
För denna leverans upprättades en ny bussdepå i Norrköping för tankning av bussar. I anslutning till den nya 
bussdepån uppfördes även en ny publik tankstation för CBG (komprimerad biogas). Avtal har tecknats med extern part 
för köp av biogas från Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping.   
        
Utbyggnaden av Utsikt Bredbands fibernät har fortsatt. Bredbandsmarknaden är fortsatt expansiv och   
efterfrågan är hög inom de flesta marknadssegmenten. Satsningarna på fiberutbyggnad på landsbygden  
har varit en viktig del av verksamheten under 2020. Utbyggnaden på Katrineholms landsbygd har skett i   
samarbete med Katrineholms kommun, vilka har delfinansierat projektet. Vid årsskiftet 2019/2020 kunde   
detta arbete slutföras. Utbyggnaden på Linköpings landsbygd tog fart under 2019 och har fortsatt under 2020. 
Utbyggnad av stamnät har sedan tidigare i stora delar byggts ut och under 2020 har accessnät  
byggts ut och cirka 1 500 kunder anslutits.       
      
Ett utvecklingsområde som rör sig snabbt framåt på marknaden är IoT (Internet of Things). Utsikt  
Bredband har under året genomfört en rad säkerhetshöjande åtgärder av nätet samt deltagit i det   
nationella säkerhetsarbetet.       
      
Under verksamhetsåret påbörjades koncernens nätverksamhet utbytet av samtliga elmätare för att följa   
de nya så kallade funktionskraven. Funktionskraven innebär en möjlighet att utveckla bolagets    
kunderbjudande och för kunden att själv öka sina möjligheter att påverka sin energiförbrukning.  
    
Spridningen av Coronaviruset har under året varit omfattande och den rådande pandemin har påverkat   
hela näringslivet. Styrelsen och ledningen har vidtagit erforderliga åtgärder för att i möjligaste mån  
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skydda företaget. Vi har anpassat oss efter rådande direktiv och riktlinjer med målet att minska  
smittspridningen inom såväl företaget som samhället i stort. Åtgärderna bedöms framgångsrika och pandemin har 
därmed inte haft någon väsentlig påverkan på företagets resultat och ställning under 2020. 

RÖRELSENS INTÄKTER OCH RESULTAT 
Koncernens intäkter uppgick till 5 155 mnkr (5 580) vilket är en minskning med 425mnkr jämfört med 2019.                         
 
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 650 mnkr (723) vilket är starkt trots att det under 2020 utsatts 
för stora påverkansposter från framför allt temperatur och låga elpriser.   
 
För koncernen har årets väderförutsättningar, med en ovanligt varm inledning av året, och framförallt   
prisutvecklingen på elmarknaden haft mycket stor inverkan på koncernens intäkter och resultat.   
Koncernens elproduktion från vattenkraften har under året haft en lägre intjäning än 2019 på grund av  
prisutvecklingen. Vattentillgången har fortsatt varit relativt låg, trots att nederbörden i koncernens   
primärområden legat nära ett normalår. Den samlade produktionsvolymen från vattenkraften utgjorde cirka   
70 procent av ett normalår. För 2019 var motsvarande produktionsvolym cirka 50 procent av ett normalår.  
      
Marknadspriset på el sätts på den Nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det genomsnittliga spotpriset för  
år 2020 uppgick till 221 kr/MWh (prisområde 3), vilket är 46 procent lägre än föregående års    
genomsnittliga elpris på 406 kr/MWh.      
      
Prisnivån på huvuddelen av koncernens produkter och tjänster är fortsatt under eller mycket under   
riksgenomsnittet, i flera delar bland landets lägsta, vilket är i enlighet med ägardirektiven.   

INVESTERINGAR     
Under året uppgick koncernens nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till   
1 360 mnkr (1 407). Investeringarna utgör ett led i verksamhetens strategiska plan.  
       
Koncernens strategiska satsningar inom vindkraft är stor. Under året färdigställdes den strategiskt viktiga 
vindkraftparken Häjsberget i Sunne. Årets nettoinvesteringar i vindkraft uppgick till 282 mnkr (260 mnkr). 
        
Koncernens fiberutbyggnad har fortsatt och årets nettoinvesteringar uppgick till 180 mnkr (206). 
 
Bränslebaserad energi har under 2020 fortsatt med den viktiga omställningen till en helt kol- och fossiloljefri 
produktion.  
 
Arbetet med utbyte av samtliga elmätare har kommit igång och framskridit enligt plan. Detta är ett mycket 
omfattande projekt som sträcker sig över flera år.      

LÖNSAMHET 
Koncernens lönsamhet, mätt som avkastning på totalt kapital, uppgick till 5,9 procent (7,0). Ägarens avkastningskrav 
om 6 procent på totalt kapital som snitt över en 5 årsperiod uppfylls. Avkastningen på totalt kapital uppgår till 7,3 
procent som snitt under de senaste fem åren. 

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 
Koncernens balansomslutning uppgick vid årets slut till 11 970 mnkr att jämföra med 11 225 mnkr vid årets början. 
Ökningen är i allt väsentligt ett resultat av koncernens omfattande investeringsverksamhet.  
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Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 351 mnkr (1 397). Koncernens operativa kassaflöde, 
det vill säga kassaflöde efter investeringsverksamheten, uppgick till -57 mnkr (147). Den höga investeringsnivån i 
kombination med effekter från lägre elpris och en ovanligt varm inledning av året utgör främsta skälet till lägre 
operativt kassaflödet under 2020 jämfört med föregående år.  

Koncernens låneskuld, inklusive checkräkningskredit, uppgick till 2 784 mnkr (2 417). Ökningen är främst hänförlig till 
höga investeringsnivåer. Större delen av lånen finansieras med kommunal borgen. 

Trots den höga investeringstakten samt lämnad extrautdelning till ägaren om 75 mnkr, utöver lämnat 
utdelningsbetingat koncernbidrag om 187 mnkr uppgår koncernens soliditet till 49 procent (51).  

S&P Globals kreditvärderingsbetyg för Tekniska verken i Linköping AB (publ) är A+. 

PERSONAL 
Medelantal anställda uppgick till 980 personer (972). Andelen anställda kvinnor uppgår till 30 procent under året vilket 
är en mindre ökning jämfört med föregående år.  En förutsättning för att koncernen skall nå sina långsiktiga mål är att 
vi har engagerade och motiverade medarbetare. Pandemin har medfört att vi anpassat oss efter rådande direktiv och 
riktlinjer med målet att minska smittspridningen inom företaget samt därmed bibehålla leverans till våra kunder. 
Anpassningen har medfört stor andel distansarbete. Medarbetarnas stora engagemang och professionalism har varit 
en stor del i att pandemin inte haft någon påverkan på företagets leveranser.     
  

FRAMTID 
Energibranschen är en bransch i förändring och Tekniska verken vill vara en aktivt drivande aktör i omvandlingen. 
Koncernen vill också vara en aktiv och ledande aktör i branschens klimat- och miljöarbete och arbetar aktivt för att 
möta den långsiktiga strategin för framtidens elproduktion utefter affärsmässiga grunder. Detta understödjer 
Linköpings kommuns mål om at bli CO2-neutrala till 2025.  

I detta ligger omfattande satsningar för att klara omställningen inför framtiden. Allt från digitalisering och 
effektivisering av våra interna processer till storskalig utbyggnad av vår produktionskapacitet av förnybar energi. Vi ser 
samtidigt stora framtida utmaningar kopplade bland annat till ett nytt affärslandskap, nya lagkrav som påverkar såväl 
investeringar som resultatnivåer, krav på säkerhetshöjande åtgärder etcetera.  

Vi räknar med att de för koncernen så viktiga elpriserna sakta och långsiktigt kommer återhämta sig. Vi arbetar aktivt 
med såväl ledarskap som medarbetarskap och strävar efter att även fortsatt ha en arbetsmiljö som gör att vi både kan 
behålla och attrahera nya medarbetare. 

Linköping den 9 mars, 2021 

 
Charlotta Sund    Niclas Petersen 
Vd och koncernchef   Ekonomi- och finansdirektör 
 

För frågor vänligen kontakta: 
Charlotta Sund  Vd och koncernchef  013 – 20 80 00 
Niclas Petersen   Ekonomi- och finansdirektör 013 – 20 92 71 
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FINANSIELL FLERÅRSUTVECKLING 
 

Intäkter 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster (EBT) 

 

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

 

 

 

Lönsamhet – avkastning på totalt kapital, %   

 

Nettoinvesteringar   Operativt kassaflöde 
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