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• 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



Örebros smartaste nybyggnadsområde i Tamarinden

”Nu börjar vi utveckla Örebros smartaste nybyggnadsområde. Vanliga byggnader är i 
regel slutstationer för energi men i Tamarinden skapar vi förutsättningar för att 
byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi med varandra.”

Det långsiktiga syftet är att Byggaktörerna i kombination med en framtida 
gemensamhetsanläggning för energi ska uppfylla både sina egna ambitioner och 
leva upp till Tamarindens vägledande Klimat- och energiambition. 







Hur kan fastigheter bidra till att skapa 
ett hållbart energisystem?

Minskad
förbrukning

Förnybar
produktion

– 50% fastighetsel (ÖBO)

Fastighetsnivå

Smart fjärrvärmeEnergilagring

Aggregerande energitjänster

Systemnivå



Energilagring Smart fjärrvärme



Grundläggande 
lösning Projektering Produktion / idrifttagning

OrganisationenMarknadsmodellen
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• Likströmsnät / lågtemperaturnät 
med sammankopplingsmöjlighet 
och noder i resp. fastighet

• Anslutningar  för solel, solvärme, 
el- och värmelagring, restvärme
och billaddning

• Anslutningspunkter mot 
överliggande nät

• Analys fastighetsspecifik och 
aggregerad el- och värmelast för 
dimensionering

• Kostnadsuppskattning och 
affärskalkyl

• Avstämning mot energi- och 
klimatambition
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en • Övergripande arktitektur informationsplattform

• Arkitektur fastighetsspecifik automation och 
gemensam informationsplattform

• Legala och skattemässiga förutsättningar
• Målsättning med marknadsmodell , optimering och 

handel
• Design avräkningsmodell för extern/intern handel 

med energi  (el och värme)
• Fördelning av kostnader för 

gemensamhetsanläggning
• Kravställning för mätning och avräkning

• Riktlinjer för projektering
• Fastighetsspecifik projektering el- och värme
• Projektering gemensamhetsanläggning
• Simulering el- och värmedata
• Kostnadskalkyl
• Avstämning mot energi- och klimatambition

• Riktlinjer för abonnemang och handel 
• Fastighetsspecifika abonnemang och handel
• Gemensamhetsanläggningens abonnemang 

och handel
• Utrustning för mätning och avräkning 

(fastigheter, verksamheter, bostäder)
• Kostnads och affärskalkyl

• Upphandling fastigheter och 
gemensamhetsanläggning

• Installationssamordning
• Plan för idrifttagning fastigheter och 

gemensamhetsanläggning

• Upphandling av tjänst för 
mätning och avräkning

• Installationssamordning
• Upphandling av tjänst och 

lösning för handel och 
optimering

• Implementering av marknad 
och handel

Roadmap Energi- och klimatambition

9

• Riktlinjer för projektering
• Projektering fastigheter
• Projektering 

gemensamhetsanläggning
• Kostnadskalkyl

• Avsiktsförklaring
• Projektplan inkl. projektorganisation för gemenskapen 

länkat till fastighetsägare
• Roller och ansvar gemenskap (gemensamhetsanläggning)
• Roller och ansvar fastighetsägare
• Hantering av externa relationer för gemenskapen
• Samverkansavtal

• Etablera Energigemenskap (juridisk person)
• Finansiera Energigemenskapen
• Upprätta avtal mellan fastighetsägare och 

energigemenskap
• Upprätta externa avtal (LSO och tjänst för 

mätning och avräkning ) och abonnemang för 
Energigemenskap

• Permanenta roller och 
organisationer 
fastighetsägare, 
Energigemenskap och externa 
aktörer

Tamarinden
Energi- och 

Klimatambition



Fem arbetsströmmar

Fem arbetsströmmar:

1. Värme-kyla anläggning 
2. El-anläggning
3. Informations/Automationsplattform
4. Optimerings- och marknadsmodell
5. Organisation för 

samverkan/energigemenskap

Leveransen omfattar:

• Verifierade lösningar för de olika 
delarna i det gemensamma 
automationssystemet

• Riktlinjer och en samordnad 
process/färdplan för kommande faser

• Roller och ansvar framåt







Optimering behöver göras på alla nivåer inom Tamarinden för att uppnå 
maximal total energieffektivitet – allt börjar från lägenheten

Område

Fastighet

Byggnad

Lägenhet

• Område: Styrning och optimering centralt sker på Tamarinden 
som område. Optimeringssystem kommer reglera energiuttag 
med extern energiproduktion

• Fastighet: Styrning och optimering centralt på varje fastighet 
inom Tamarinden. Optimeringssystem kommer att reglera 
konsumtion och produktion av energi i varje fastighet för att 
optimera energikonsumtion i hela Tamarinden

• Byggnad: Styrning och optimering centralt på varje byggnad inom 
respektive fastigheten i Tamarinden. Optimeringssystem kommer 
att reglera konsumtion och produktion av energi i varje fastighet 
för att optimera energikonsumtion i hela Tamarinden

• Lägenhet: Styrning och optimering centralt, samt eventuellt inom,  
varje lägenhet i respektive byggnad. Optimeringssystem kommer 
att reglera uttag av energi i varje lägenhet för att optimera 
energikonsumtion i hela Tamarinden

Nivåer av styrning och 
optimering

Beskrivning

Ju lägre nivå av optimering, desto högre total energieffektivitet



Principiell systemlösning

VÄRME

Huruvida anslutning är frivillig eller inte kommer att påverka både teknisk lösning och ägarform





UC/VVX

Alternativ II, Översiktsritning lokalt lågtemperaturnät för värmedistribution inom 
Tamarinden









Industriell automation



IEC 61131-3



Smart stad

Utetemperatur
Fjärrvärme till, realtid
Co2
Lägenhetstemperatur
Vindhastighet ( väderstation)
Soleffekt, pyranometer
Effekt och energi tappvarmvatten
VVC-förluster
Effekt och energi lägenhetsvärme
Prissignal från energileverantör
Börvärdesförskjutning
Returtemp från värme
Luftvolym ventilation
Realtids –SFP
Fastighets-EKG



Örebro kapar effekttoppar






