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En av E.ONs insatser i Vinnova projektet ”Delad energi”:

Pilotprojekt Nobelkontoret
Skånes Energiting 2017 ”Delad Energi Dubbel Energi”

Nyhamnen som potentiellt pilotområde för utveckling och test
kretsloppslösningar – Vinnova steg III Delad energi
Kretsloppslösningar på stad/systemnivå med integrerat grepp om energi, avfall och VA

4. Spridning och
skalning
-

Skalning av generiska modeller för att
sätta en ny standard på marknaden samt
identifiering av lämpliga case för
uppskalning – hur kan Nyhamnen visa
vägen för andra stadsdelar och projekt?

3. Utvärdering och
validering
-

Utvärdering av resultat från tester – hur kan
utrullning av kretsloppslösning ske på ett brett
plan i Nyhamnen och vilka hållbarhetsprestanda
kan uppnås

1. Utveckling

Kretsloppslösningar på
stad/systemnivå med integrerat
grepp om energi, avfall och VA

-

Vidareutveckling av konceptidé från Steg II-projekt
avseende kretsloppskoncept för optimera energi,
resurser/avfall och VA

-

Konceptet kommer att innehålla arbetsmodell,
förslag på integrerat grepp för att mäta och följa upp
cirkularitetsgrad samt ansats för tillvägagång och
implementering

2. Test/experimentell
utveckling
-

Test samt iterativ och experimentell utveckling av
koncept, arbets- och uppföljningsmodell – på
fastighetsnivå tillsammans med ett antal
fastighetsaktörer samt på områdesnivå med
förslagsvis Nyhamnen som testområde
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Hur kan cirkulära lösningar konceptualiseras?
Områdesnivå

Ansats för att utveckla lösningar som driver utveckling mot cirkulär ekonomi i fastigheter, stadsdelar och städer

Energi

Energi
-

Distribuerad nivå

-

-

Värme, kyla och el från primära energikällor
lokalt producerat (t.ex. solel) i fastigheten
- centralt producerat och levererat via
energinät för värme, kyla och el (t.ex.
förnybar fjärrvärme)

-

Resurser
Konsumtion av varor och material –
konsumtionsmönster och beteende
Vatten & avlopp
- Dricksvatten

Primära flöden

Cirkulära flöden

Lokal återvinning och optimering av energi
i fastigheten, t.ex. använda fastigheten
som energilager via smarta nät
- Kretsloppsvärme och kretsloppsel från
avfall och spillvärmeflöden i staden
Avfall
- Cirkulär hantering av avfall
- Förebygga, reducera och sortera
- Effektiv hantering med fokus på
återbruk, återvinning och avgiftning

Vatten & avlopp
- Återvinning av restvärme ur avloppsvatten,
t.ex. till FV med värmepumpar
- Biogas från rötning av avloppsslam

En fördjupning i ”delad energiprojektet” som E.ON arbetar med är ett växelvarmt termiskt nät – en fusion av
traditionell fjärrvärme och fjärrkyla tillsamman med fastighetsnära värme- och kylproduktionslösningar
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Ett första steg mot att realisera ett växelvarmt nät – en
fastighetsnära värmepumpsmodul - Pilot Nobelkontoret
Effektsignatur för värme – Årlig total förbrukning ca 2,5 GWh/år

Förväntad prestanda:
Nyttig värme: 370 MWh/år (15% av total värmeanvändning)
Nyttig kyla:
280 MWh/år (19% av total kylanvändning)
Elkonsumtion:
90 MWh/år
Effektsignatur för kyla – Årlig förbrukning ca 1,5 GWh/år Mängd “köpt energi” före åtgärd: 4 GWh/år
Mängd “köpt energi” efter åtgärd: 3,44 GWh/år (reduktion 14%)
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Thank
you!
Trevlig
Further information can be
found at eon-brand.com

sommar!

Appendix

E.ONs medverkan i Vinnova projekt “Delad energi” har gett
positiva resultat på flera områden
4
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Uppkoppling av industrier
mot smarta nät

5

Nya användningsområden för FV

Produktionsapparat

Distributionssystem

- energi

– energi

Utveckling av
produktionsapparat
fjärrvärme

2

Utveckling av
distributionssystem
fjärrvärme

6

Samverkan med partners
i projektet

Industri och stad
– energianvändning
och spillvärme
1 Ökat utnyttjande
av spillvärme

En fördjupning i ”delad energiprojektet” som E.ON arbetar med är ett
växelvarmt termiskt nät – en fusion av traditionell fjärrvärme och fjärrkyla
tillsamman med fastighetsnära värme- och kylproduktionslösningar
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Sustainable city-initiativ för att stärka och utveckla
partnerskap
Know-how – kompetens och
erfarenheter

- Fjärrvärme/kyla – produktion,
försörjning samt produkter och tjänster

- Uppbyggnad av
kompetens i
stadsutvecklingsfrågor
- Etablering av
samarbetsmodell med
kommuner och
nyckelintressenter

- Förnybar elproduktion och
elförsäljning – lokala lösningar
och större anläggningar

Sustainable city initiative

- Energieffektivisering –
produkter och tjänster inkl.
energioptimering/smarta nät
- Mobilitet – lösningar för
hållbara transporter i städer
– g-mobility och e-mobilty

Framtida lösningar –
testbäddar och innovation
- Samarbete kring utveckling och
innovation – co-innovation
insatser inom hållbar
stadsutveckling

Koncept och lösningar –
energi och mobilitet

+

- Koncept och process för
expansion i städer –
nybyggnation
- Omställning och effektivisering av
befintliga stadsdelar och
fastighetsbestånd
2017-06-21
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Utveckling av hållbara städer – hur kan vi föra samman
kapitalistiska drivkrafter med städers utmaningar och behov?
Individuellt företagsperspektiv

 Hitta lönsamma affärer
Nya affärer och utveckling av befintliga
affärer

Holistiskt perspektiv

 Möta utmaningar för hållbar stads- och samhällsutveckling
Effektivare resursutnyttjande, global konkurrens, förutsättningar
för tillväxt och nya investeringar/företag
2017-06-21
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E.ONs medverkan i Vinnovaprojektet “Delad energi”
– uppbyggnad av plattform för innovation i samverkan

Etablering av innovationsplattform för att förstärka
symbiotiska kopplingar för befintliga och nya
aktörer
2017-06-21
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Industrial symbiosis

Malmö as a testbed…
…is a physical and virtual environment where
companies, academia and other organisations
can collaborate in the development and testing
of new products, services, processes or
organisational solutions in chosen areas.

Total

Funding

50 MSEK

33 MSEK

We work primarily with two things:

Energy efficiency

Innovations
Innovation capability

Total

Funding

231
MSEK

104MSEK

The energy systems of the
future
Total

Funding

234 MSEK

69 MSEK

Samverkan i utvecklingsprojekt för att hitta gemensamma
grepp om energi, resurser och avfall
Hushålls- och verksamhetsavfall

1. Förebygga

Integration mellan helhetslösningar
för avfall och energi
-

Resurser som återanvänds och
materialåtervinns en eller flera
gånger innan energiåtervinning

-

Återvinning av organiskt avfall och
avloppsslam genom rötning –
produktion av biogas

-

Energitrappan – användning av
energi flera gånger, t.ex.
ånga → fjärrvärme → markvärme

2. Återanvända

3. Materialåtervinna

4. Energiåtervinna
5. Deponera
2017-06-21
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Portfolio of projects and initiatives in
collaboration with the City of Malmö
City development
projects

•
•
•
•
•

Hyllie – new-build with 9,000 apartments and 12,000 workplaces
Sege Park – new-build city district
Nyhamnen – new-build city district
Sofielund – retrofit of existing city district and building stock
Northern harbour – green-field exploitation area for industries

Innovation agenda
and projects

• City testbed and innovation projects established for 3 areas:
- Smart and digitalized energy system in cities
- Energy efficiency and energy renovation
- Industrial symbiosis and circular economy
• > 10 M€ in secured external funding for E.ON innovation
measures since start of Hyllie project 2011

Long-term
Text…
development
– infrastructure

• Long-term plan Malmö – 100 % renewable and recycled
energy production by 2025
• Collaboration concerning 2030 targets for the City of
Malmö including UN Sustainable development goals

31.03.2017
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How was this development possible?
- a number of proactive measures taken in year 2010
Adopting a new approach and way of working
City development
know-how and
capabilities

Engaging in city development and innovation

E.ON business,
concepts and
solutions

E.ON Sustainable city
initiative

Co-innovation
and testbeds

 Acknowledgement of City of Malmö as critical key
stakeholder for E.ON business in Malmö
 Coordinated cross-business approach and function to
build skills and put E.ON business into a city context
 Majority of growth opportunities for E.ON allocated to
cities looking ahead

Climate contract vision

+

Hyllie to become the most
climate smart city district in
the Öresund region and a
global role model for
sustainable city
development.

 Climate contract in Hyllie – collaboration initiative and
model that was proven successful and scalable
 Engagement in city innovation and transformation
allows E.ON to take part in shaping the agenda
 Strong relationship being established through
long-term commitiment and high level of interactions
in operational projects
2017-06-21
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Business impact of a strong partnership
- Strengthened business and value created up to now

Undisputed energy partner for the Malmö municipality
in city development agenda and projects

New business and growth in B2B segment through
strong city partnership and market position

Joint innovation projects driving product and business
development through city test beds

City of Malmö as ambassador for E.ON leading to new
business opportunities in other cities
2017-06-21
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Taking the collaboration to the next level
- Outlook for further value extraction and tightened relationship with City of Malmö

From city district to city
– Climate contract Malmö

• Expand successful collaboration model of climate
contract in Hyllie to a climate contract for the entire city
• Collaboration concerning sustanable city development to
jointly address ambitious municipal 2030 targets and
transformation of the energy system in Malmö

Secure no.1 position
as smart city testbed
in Sweden

• On-going negotiation with Swedish Government to assign
a testbed for innovation to Malmö with focus on smart and
digitalized energy systems – E.ON as key partner
• > 10 M€ in secured external funding for E.ON innovation
measures since start of Hyllie project 2011

Collaboration
Text… to
attract new industrial
investments together

• Joint forces with the municipality to attract industrial
investments to Malmö, e.g. datacenters, battery factory
• City of Malmö has established a symbiosis function and
process to become proactive, more competitive and to
bundle competences (public and private)
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