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Miljöer värdiga
våra barn



”Barn och ungdomar är 
våra kunder. Dessutom är 

de vår framtid. 
Så även om vi är ett 

fastighetsbolag, är det 
framtiden vi jobbar med.”

Futurums affärsidé



Norrbyskolan

Vi utvecklar, bygger och 
förvaltar skolor, 
förskolor, brandstationer 
och energilösningar. 

• Skattefinansierad verksamhet
• Ca 110 anställda
• Äger 137 fastigheter
• Förvaltar ca 300 fastigheter åt 

Örebro kommun

Änglandaskolan



Norrbyskolan

Även om vi redan uppnår vårt 
kommunala mål på 400MWh solel
till 2020 så siktar vi mot nya mål på 
800MWh till 2022.

Vårat batterilager ska utökas ifrån 
dagens 100kw till 215kw till 
årsskiftet. Samt nytt mål till 2022 är 
400kw 

 Det är lönsamt
 Det minskar vår 

energianvändning 
 I kombination med batterier 

stärker vi elnätet

Änglandaskolan



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 2 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
Energilager









NiMH NickelMetallHydrid















Vad gör Futurum för att säkra...

Dokumentation

• Dokumentation i pärm

• Märkning av batterirum där det tydligt framgår vilken typ av batterier samt storlek

• Batterirum märks med var instruktioner finns på anläggningen

Kompetens

• Jourpersonal & driftpersonal ska utbildas i hur anläggningarna fungerar och hur man säkrar anläggningen.

Riskbedömning

• Riskbedömning kommer göras vid val av batterier samt hur vi hanterar mobila batterier (El bilar)

Byggbrister

• Åtgärda rökevakuering samt golvbrunn



Vad behöver göras...

Regionala riktlinjer

• Regionala riktlinjer behöver tas fram gällande elbils parkeringsplatser, batterilager & solceller

Kundskap

• Kunskap om batterier samt dess typer och risker. Parkeringsplatser i garage osv…

Nödrutiner vid energilager

• Dokumenterade rutiner samt verktyg behöver tas fram hur man bryter batterikretsarna



TACK!
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