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Futurum Fastigheter är ett kommunalägt fastighetsbolag, 
bildat 2012. Vi äger och förvaltar ca 400 000 kvm skolor, 
förskolor och brandstationer. Vi är idag regionens största 
byggherre.
• 400MWh solel 2019

• Alla nyproducerade byggnader förses med solceller

• Finansieras via energieffektivisering

Mätbara resultat 99,2% CO2-
neutral
• Årlig energibesparing på 808 MWh 
• Minskad klimatbelastning till följd av 

effektivisering: 84 ton CO2 per år
• Total minskning som följd av klimatneutrala 

energileveranser: 5 034 ton CO2 per år
• 19 st certifierade miljöbyggnader
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Vi har fördubblat vår produktion av sol-
energi på ett år och målet är att göra 
samma sak nästa år. Då kommer vi sannolik 
nå vårt mål på 400 MWh solel per år.



Byggnader som en del 
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Änglandahallen



Peak Shaving
Energilager

Fram till förra året har vi sett varje byggnad som en 
enhet, samt att all teknik kopplat till byggnaden 
enbart kan komma sin närmaste omgivning till gagn. 
Vi har nu förstått att det inte är så framtiden kommer 
att se ut.

Räkneexempel:
Om vi väljer att installera ett energilager för lagring 
och effektbegränsning (peak shaving) för en enskild 
byggnad.
• Effekttopparna bör vara korta och höga
• Värdet av  1kWh batteri är ca 700kr per år
• Om ett lager kostar 7000kr blir det en rak payoff 

på 10 år.
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Byggnader som en del 
av energisystemet

• Nu har vi valt att se våra byggnader som en del i 
ett energisystem inte bara en energianvändare.

• Våra anläggningar förbereds nu för att kunna agera 
effektbalanserare både på fjärrvärmenätet och 
elnätet.

• Inom 5 år tror vi att det kommer finnas en helt ny 
marknad för tjänster kopplade till nätnytta. 

• Vi vill vara en del av den marknaden och samtidigt 
ta ansvar för framtidens el- och värmeförsörjning.

Peak Shaving - nätägare

Frekvensbalansering
(FCR-N)

Peak Shaving
Energilager

• Värdet på 1kWh blir då istället ca 1 785kr
• Om lagret koster 7000kr blir en rak payoff ca 4 år.



Vad påverkar el-
kvalitén?

Svenska kraftnät ansvarar 
för harmonin mellan 
produktion och 
konsumtion i 
Sverige.



”Systemutvecklingsplan 2018-2027” SvK

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/svenska-kraftnats-systemutvecklingsplan-2018-2027.pdf
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92 000kWh/år
52 kWh/m2,år

A-temp: 1742m2

52 000kWh/år

78 000kWh/år

130 000kWh/år

Ökad egenanvändning via lager
7 500kWh/år

A

15 700kWh/år
9 kWh/m2,år

Överproduktion 
100 000kWh/år

60 000kWh/år

Prognos årlig energinetto

50 000kr
Prognos årlig intäkt nätnytta

178 500kr

7 500kWh/år

Änglandahallen
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Futurum 2012
• Hög energianvändning
• Svårt att få till ett strategiskt energiarbete
• Svårt att rekrytera tekniker med rätt 

kompetens
• Dålig erfarenhetsåterföring från drift till 

projektavdelningen
• Använde oss enbart av beprövade metoder 

och provade inget nytt
• Örebro kommuns klimatstrategi sågs till viss 

del som en belastning istället för en tillgång

Futurum 2018
• Minskande energianvändning
• Jobbar strategiskt med energifrågan

• Ex. utbyggnad av solcellsanläggningar, utfasning av 
olja för uppvärmning

• Tydligare arbetsbeskrivning har gjort det lättare att 
rekrytera tekniker med rätt kompetens

• Kontinuerlig erfarenhetsåterföring från drift till 
projektavdelningen

• Möjligheten att konstruktivt utvärdera projekt och 
enskilda tekniker gör det enklare att ställa krav på 
leverantörer

• Vågar prova nya tekniker och visa vägen för andra
• Projektet Änglandahallen (nästa slide)

• Förstärkning av resurser har gjort att vi nu känner att vi 
kan ta större plats i kommunkoncernen och samverka 
med våra systerbolag på ett utvecklande sätt
• Ex. elavtal med Kumbro Vind och grönt 

fjärrvärmeavtal
• Örebro kommuns klimatstrategi ses nu som företagets 

klimatmål



• Tänk utanför byggnaden

• Välj komponenter som går att ansluta till 
aggregerade tjänster.

• Var noga med vilken leverantör ni väljer, 
stor kunskapsvariation bland leverantörer.

Sammanfattning

TACK!
Johan Sellin
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TACK!
Johan Sellin

Sedan 2016 har 219 skolbarn får tillgång till 
hållbar- och tillförlitlig el via solceller.

Försäljning av korv och kokosbollar byts mot 
försäljning av välgörenhet.

energyaid.se PARTER


