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Örebro – en kommun som växer och utvecklas

År 2040 – 50–70 000 fler invånare! 
• Cirka 160 000 invånare
• 20–30 000 nya bostäder
• 20–30 000 nya arbetsplatser
• 10–15 nya skolor & ca 30 nya förskolor
• 10 nya kultur- & fritidsanläggningar 
• Utökade handel & service
• Infrastruktur, parker & grönområden
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Hållbara och smarta samhällen med 
digitalisering som grund

• Smart Built Enviroment
• DigSAM – digital samhällsbyggnadsprocess
• AI för plantolkning  
• Digital bygglovsprocess
• Samarbete med Örebro Universitets AI och 

robotikcenter 
• Digital Tvilling med SKL
• OASC (Open and Agile Smart Cities)
• City as a Plattform (CaaP)
• Innovation i nya stadsdelar – exploatering 

Digitalisering – engagemang
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Tamarinden, Sörbyängen 
- Där människor möts och husen delar energi 
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Välkommen till Tamarinden 
i Sörbyängen

KORTFAKTA:

Läge: Södra Örebro, i direkt anslutning till 
naturreservat och golfbana
Status: Detaljplan antagen
Bostadstyp: Flerbostadshus 4-8 våningar. 
Detaljplanen medger även två förskolor, 
kontorslokaler, centrumverksamhet  
samt vård.
Antal bostäder: Cirka 600 
Markyta: Cirka 5 ha
Tidplan: Markanvisning november 2019
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Tamarinden – Där människor möts och byggnader 
delar energi
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Livet mellan husen
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Smarta lösningar på allmän plats
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Markanvisning som följer ett trafikkoncept med 
mobilitetslösningar 
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En hållbar & smart stadsdel

Trots miljardinvesteringar: ”Elnäten räcker inte 
till”-ENERGIINFRASTRUKTURNYHETER 

Ett samhällsproblem att städerna försörjs utifrån

Bostäder och lokaler står för omkring en 
tredjedel av Sveriges totala slutliga 
energianvändning

Flera storstäders möjlighet till expansion hotas

Med motiveringen att investeringar görs i 
elnäten har återkommande höjningar av 
nätavgifterna skett



Överblick
• Snabb teknisk och digital utveckling

Komplext
• Många leverantörer med egna system

Klimat- och kapacitetsproblem
• Utsläpp av växthusgaser
• Kapacitetsproblematik i samhället



Agenda Tamarinden

Hållbarhet

Innovation

Utmana och utveckla

Partnerskap Värderingar

Enade mot samma mål Transparens

Nyttja vår kompetens Öppenhet

Påverka tillsammans Proaktivitet



Offentlig Sektor EnergibolagByggbolag



Skalbara energisystem 

EL

VÄRME & KYLA



Tamarinden
Hållbarhet förutsätter framförhållning

Energi man inte använder

Energi man använder

Energi man producerar

Energi man sparar

Energi som optimerar

Energi som delas
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Tamarinden
Hållbarhet förutsätter framförhållning

Energi som delas

TIDIGT 
i processen

Energi man inte använder

Energi man använder

Energi man producerar

Energi man sparar

Energi som optimerar

SENARE 
i processen
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Klimat- och energiambition ihop med E.on och Öbo

Gemensam målbild
Befästa samarbete
Åtta delmål: 

1 – Minska, Reducera energianvändningen med smart byggnation

2 - Konsumera hållbar energi

3 – Producera egen energi 

4 – Lagra energi med hjälp av batterier och elbilar 

5 – Smarta byggnader 

6 – Smarta tillsammans med delad energi och lokalt kvartersnät 

7- Bortom kvarteret, dela och styr energi inom staden

8 – Kunskap hos de boende, en förutsättning för rätt beslut



Smart Byggnation
Byggsektorn står för 20% av Sveriges totala 

utsläpp av växthusgaser. 

50-50 fördelning mellan byggnation och 

uppvärmning under livscykel

Sidoeffekter – Byggnation bidrar till 

effektbrist i samhället och behöver hanteras

Hållbar 
byggnation

Hållbara
material



Delning av värme GRANNENS
ÖVERSKOTT

KRETSLOPPS-
TÄNK

Med ett kretsloppstänk kan vi ta tillvara på 

restprodukter i Tamarinden som blir till värme

Värmesystem som möjliggör delning av värme 

från aktörer med spillvärme

Värme som annars går förlorat kan 

återanvändas 



Delning av el
Konsekvens av effektbrist redan påtaglig. Lokal 

och grann-gemensam produktion är kritiskt! 

Produktion, lagring, konsumtion och 

optimering inom ett mikronät avlastar elnätet

Studier och simuleringar visar stor potential att 

spara pengar genom energi och effekt-

optimering!

GRANNENS
ÖVERSKOTT

LOKALT 
ENERGI-
SYSTEM



Samarbete
Allt är avhängande ett nära

samarbete mellan alla inblandade
parter

Sammanfattning

InnovationHållbarhet
Tillsammans arbetar vi för att

bygga nästa generationens
hållbara stadsdel

Som partners arbetar vi för
utveckling och implementering av 

de senaste innovationerna



Tamarinden 

City conference center - Örebro 2 okt 2019

Området där människor möts och husen delar energi



• Fastighets - och energibranschen interagerar på nya sätt som skapar utrymme för innovation
• Energikostnader kommer framöver ändras på ett mer oförutsägbart sätt
• Energilagring är en form av distruptiv teknologi för både fastighets –och energibranschen

Energimarknaden i en snabb omställning

Linjärt

Exponentieltt
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Industriell automation



Hur kan fastigheter bidra till att skapa 
ett hållbart energisystem?

Fastighetsnivå

Minskad
förbrukning

Förnybar
produktion

– 45% fastighetsel (ÖBO)

Systemnivå

Smart fjärrvärmeCODES

Aggregerande energitjänster
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Fastighetsanslutna elbilar hjälper till att lastbalansera
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Tamarinden





Fastighetens värde?





Nya energi, miljö, 
affärsnyttor och 
energitjänster



Typhus och simulerat bestånd Tamarinden
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Gulsippan 4
Karlslundsgatan 23A-E

58 lägenheter

Divisionen 5
Hindergårdsgatan 12A, B, C
36 lägenheter – 12 per hus

Pinnaren 12
Södermalmsallén 4-6

48 lägenheter

Nien 1
Holländaregatan 22, 24

46 lägenheter – 23 per hus

Senapen 1
Studievägen 6, 8 och 10
34 lägenheter, (10,10,14)

Varje fastighet adress antas förekomma tre ggr i 
det ”virtuella” Tamarinden vilket ger 222 ggr 3 = 

666 st lägenheter

Årsanvändning elenergi:
Fastigheter 802 268 kWh
Lägenheter 1 293 480 kWh
Totalt 2 096 151 kWh
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Elanvändningsdata för simulering - timprofiler

• Verkliga timvärden 2018 för ÖBOs
typfastigheter enligt tidigare bild

• Månadsvärden 2018 för typlägenheter i ÖBOs
typfastigheter omräknat* till timvärden

17

* Enligt typkurva i Energiforsks rapport 2017:356 – Kategorisering 
av elkunder utifrån förbrukningsprofil 
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Alla timserier har sammalagrats till en total elanvändning 
för Tamarindens lägenheter och fastigheter

18

Vinter

Sommar

• Min 160 kW
• Max 450 kW
• Variation 300 kW
• Medel 277 kW

• Min 120 kW
• Max 340 kW
• Variation 220 kW
• Medel 196 kW
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Varaktighetskurva elanvändning Tamarinden lägenheter och 
fastigheter

20

Basbehov el Solel kan nyttjas internt – lägenheter ca 55% 
fastigheter ca 45% av solelproduktionen

Potential att styra bort eleffekt med smart styrning/batteri

Denna variation motsvarar områdets dygnsvariation dag – natt
Stationär batteriteknik kan bli intressant för detta inom en snar 
framtid – framtida effektuttag kan minska

kW

Timmar
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Summering av möjliga nyttor som kan möjliggöras med ett 
internt mikronät (från simulerade data för Tamarinden)
Faktor Kvantifiering

1. Effektbehovet från 
externa elnätet 
minimeras

• Sammanlagring effektbehov 611 kW reduceras till 450 kW (-26%)
• Reduktion av topplast (batterier/styrning) 450 till ca 380 kW (-38%)
• Reduktion genom dygnsutjämning (batterier) till ca 300 kW (-51%) (Batteri 680 

kWh, 140 kW)
• Ekonomi: Nätnytta externt nät och reducerade effektabonnemang

2. Egenanvändningen av 
egen solel maximeras 
(extern 
energiförsörjning 
minimeras)

• Potentialen att nyttja solel inom området är konservativt bedömd till ca 390 000 
kWh (500 kWp) att jämföra med 106 000 kWh (190 kWp) vid traditionell 
strömförsörjning. Egenanvändningen av el är 88% jämfört med 63% vid 
motsvarande traditionell strömförsörjning

• Ekonomi – egenanvänd el har idag större värde för användaren, externa 
transportbehov minimeras

3. Resistens mot externa 
elavbrott

• Med batterier som klarar dygnseffektutjäming (se ovan) uppstår en redundans på 
2,5 timmar vintertid och 3,5 timmar sommartid (beroende på 
batteridimensionering). Bi-direktionell elbilsladdning ger förstärkt backup.

• Ekonomi: Avbrottskostnader kan undvikas

28
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Summering av möjliga nyttor som kan möjliggöras med ett 
internt mikronät (från simulerade data för Tamarinden)
Faktor Kvantifiering

4. Laddplatser - elbilar 
bidrar med 
effektresurser 
maximerar 
egenanvändning av 
solel

• Elbilar kan anslutas med både växelström och likström där effekten lätt kan 
styras och anpassas efter effektsituation och möjlig egenanvändning av sol. 
Mikronätet möjliggör optimering av energi- och effektanvändning.

• Ekonomi: Effektbehov från externt elnät till ett minimum, ökad egenanvändning 
av solel

5. Effektresurser skapas • Om det finns externt överskott på förnybar energi kan detta lagras in i 
Tamarinden

• Vi  externa underskottssituationer kan export ske ut från området
• Ekonomi: Intäkter via flexibilitetsmarknader

6. Hela anläggningen blir 
skalbar för framtida 
behov

• Lätt att ansluta nya energiobjekt (sol, batteri, laddplatser) i takt med att tekniken 
mognar och användningen ökar

• Ekonomi: Investeringar kan göras stegvis

29



Smarta städer steg för steg

Steg 1 – minska
• Energieffektivisering
• Smart automation och kontroll

av fastigheters tekniska system
• Dataanalys

Steg 2 – producera
• Lokal energiproduktion

och energilagring
• Smart laddinfrastruktur

för elbilar

Steg 3 – dela
• Sammanslagning av 

energitillgångar
• Marknadsplats för P2P 

(person till person) – ny
delningsekonomi för energi

• Frekvenskontroll m m
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• Från simuleringen: Totala 
effekten på överliggande nät är 
en effektreduktion från 450 kW 
till 300 kW = 33% reduktion. Enligt 
nuvarande tariffstruktur på elnät 
belönas Tamarinden med 51% 
effektreduktion.

• Baserat på viss mängd solceller 
(500 kWp) på uppskattad takyta 
kan området tillskapa 20% av 
områdets elbehov.

Resultat från utredningar och fortsatta 
utmaningar
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Energipåfyllning! 
Återsamling klockan 14:25

FIKA
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Fortsatta utmaningar och pågående 
utredningar

• Hur ser affärsmodellen ut för att kunna utbyta energi? 

• Skattefrågor

• Vad blir lönsamheten för byggaktören, brukaren, 

miljön? 

• LSOn -Förutsättningar för ägarskap och skötsel 

• DC-nätet – Förutsättningar för ägarskap och skötsel

• Lågtempererad fjärrvärme

• Säkerhet

• Lagstiftningar - våga utmana och tänja
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Kommande regelverk för skapande av energisystem

Kommande EU-direktiv i november

Ny ellag och förändring i IKN

Energimarknadsinspektionen – dispens alternativt testbädd

EU-veckan i Bryssel nästa vecka, forskning och bidrag

Kontakter med Vinnova, Energicity, Regeringskansliet, 
Energimarknadsinspektionen

Kumbro fiber
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Markanvisning i 
november 2019, 

8 veckor

Urvalsprocess 
påbörjas i 

januari 2020, 
pågår i 8 veckor

Tilldelning mars 
2020

Förstudie 
påbörjas i mars 
och pågår i 12 

månader

Byggnation av 
byggväg 2020

Fortsatt tidplan

Reservationsavt
al årsskiftet 
2020/2021

Husbyggnation 
påbörjas 2020-

2022

Färdigställande 
av gata tidigast 

2022

Färdigt 
bostadsområde 

2025 - 2030
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Gruppövning - Mentimeter

Skriv in www.menti.com i din webbläsare på mobilen

Ange kod:   och besvara följande frågor

• Hur ser du på begreppet smart stad, vad betyder det för dig? 

• Vilka risker eller svårigheter ser du med projektets vision kring energidelning i 
Tamarinden?

• Vilka möjligheter ser du med projektets vision kring energidelning i Tamarinden?

• Skulle du som byggaktör vilja skriva under visionen för projektet och ingå i en 
energigemenskap?

• Varför skulle du inte vilja skriva under? Varför skulle du vilja skriva under?

http://www.menti.com/


Stort tack för idag och för 
visat intresse! 
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