
 

Kvarteret Tamarinden  
– det energismarta bostadsområdet  
 
Investeringskostnader, driftkostnader och återbetalningstid för ett nytt 
energisystem där byggnaderna förutsätts kunna producera, lagra och dela 
energi jämfört med ett traditionellt energisystem. 
 
 

 



Ett nytt bostadsområde växer fram 
Örebro kommun vill tillsammans med ÖrebroBostäder och E.ON bygga ett helt nytt 
bostadsområde där energisystemen är framtidssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv och valet av 
lösningar präglas av ny hållbar teknik och nya affärsmodeller. 

I ett hållbart perspektiv optimeras användningen av energin inom bostadsområdet så att 
överskottsenergin antingen används till byggnader inom området som har underskott eller säljs 
till omkringliggande el- och fjärrvärmenät. 

I detta dokument ges en översiktlig bild av skillnaden mellan ett traditionellt energisystem jämfört 
med ett system som ska göra det möjligt att dela el och värme för att bidra till en cirkulär 
användning av energi. Observera att detta aldrig har gjorts tidigare, presenterade siffror är 
hämtade från beräkningar samt uppskattningar och inte från någon empiri. Skillnaden i kostnader 
kan både bli större och mindre beroende på vilka antaganden man gör och vilka komponenter 
man väljer. 

Uppskattningarna baseras på att området uppförs med 15 byggnader. Antalet byggnader baseras 
på gjorda energisimuleringar där lägenhetsdata har hämtats från 660 lägenheter i 15 byggnader 
från Öbos bestånd då Tamarinden beräknas rymma 660 lägenheter. I slutet av dokumentet finns 
även indikativa siffror på om Tamarinden uppförs med 25 byggnader, likt illustrationen här ovan. 
Beräkningarna är framtagna av Power2U Sweden AB samt Desiderate AB.   

Uppgifter om kostnader, intäkter och besparingar baserar sig på antaganden enligt tabellen nedan. 
Siffrorna för kostnader är inklusive moms om inget annat anges. 

Antaganden: 
Elanvändning lägenhetsabonnemang, 16 A 1 293 000 kWh 
Elanvändning fastighetsabonnemang, 50 A    802 000 kWh 
E.on’s elnäts- och fjärrvärmeprislista 2020
Handelsel ingår ej
Beräkningarna är baserade på att det uppförs solcellsanläggningar på 5 byggnader
Beräkningarna är baserade på att det uppförs batterierinstallationer i 5 byggnader
Ett gemensamt abonnemang för området gällande det lågtempererade fjärrvärmenätet



Ett traditionellt energisystem  
En traditionell lösning för el och fjärrvärme baseras på separata elanslutningar till 
varje byggnad där var lägenhet har ett eget elabonnemang. Högtempererad 
fjärrvärme levereras direkt till samtliga byggnader i området. 

 

 

 

 

 

 

 
Byggnaderna har en traditionell anslutning till ett högtempererat fjärrvärmenät via en mindre 
undercentral som är det tekniska och juridiska gränssnittet mellan fjärrvärmeleverantören och 
fastighetsägaren. Elförsörjningen sker via en traditionell elmatning (AC-nät) till varje huskropp 
och de boende har egna elavtal med en valfri elleverantör.  

Byggnaderna delar inte energi med varandra och deras sammanlagrade effektuttag påverkar 
stadens elnät och bidrar till den effektbrist som idag blir ett allt större samhällsproblem.  

Kostnader nedan är sammanställda för hela området, för uppskattat antal byggnader och 
lägenheter. Uppskattningen baseras på 15 byggnader och cirka 660 lägenheter. Längre ner i 
dokumentet finns även indikativa siffror för om området uppförs med uppskattningsvis 25 
byggnader.  

Beräknad energikostnad (elnät + fjärrvärme) för hela området  
 
Elkostnad:   
Elnät, Lägenheter 2 050 300 SEK/år  
Elnät, Fastigheter    983 333 SEK/år  
Total elnätskostnad per år 3 033 633 SEK/år  
Fjärrvärme 4 371 225 SEK/år  
  
Total energikostnad för området 7 404 858 SEK/år 
Energikostnad per lägenhet      11 219 SEK/år 
  

 

  



Ett energidelningssystem 
En lösning där byggnaderna kan producera, lagra och dela el- och 
värmeenergi. Boende har inga egna elabonnemang och lågtempererad 
fjärrvärmen levereras direkt till samtliga byggnader i området. 

 
Området tillhandahåller lågtempererad fjärrvärme som via en större värmeväxlare i områdets 
nordvästra del växlar ner från högtempererad till lågtempererad och vidare till mindre 
undercentraler i varje byggnad. Byggnaderna förses med elanslutningar till både ett AC-nät och 
ett DC-nät. De boende debiteras för sin elförbrukning via undermätning och har inget eget 
elavtal med en elleverantör.  

Några av byggnaderna i området producerar energi via solceller och har möjlighet att lagra den 
producerade energin i batterier. Om en av dessa byggnader har överproduktion medan en annan 
har underskott kan elenergin fördelas via en styrenhet och DC-nätet till byggnaden som har 
behov vid den aktuella tidpunkten. Byggnaderna i Tamarinden kommer således kunna hjälpas åt 
med att täcka varandras energibehov, innan de köper och tar energi från huvudnätet. Området 
kommer även få intäkter för sin energiproduktion då byggnaderna inte längre är passiva 
användare, utan flexibla resurser i ett elsystem. Den överproduktion av el som området tillskapar 
kommer kunna säljas ut till Svenska Kraftnät. Området kan således optimeras utifrån den 
gemensamma användningen av energi och samtidigt göra ett mindre avtryck och bidra till ett 
mindre effektuttag från stadens elnät.  

Delning av energi mellan fastigheter kräver i dagsläget lagändring alternativt dispens men ett 
förslag till lagändring är lagt i linje med projektets ambition. Projektet undersöker även 
möjligheten att bli en systemdemonstrator alternativt tillfällig frizon för att kunna genomföra 
målsättningen med energidelning inom projekttiden.  

Kostnader nedan är sammanställda för hela området, för uppskattat antal byggnader och 
lägenheter. Uppskattningen baseras på 15 byggnader och cirka 660 lägenheter. Längre ner i 
dokumentet finns även indikativa siffror för om området uppförs med uppskattningsvis 25 
byggnader.  

Beräknad energikostnad (elnät + fjärrvärme) för hela området 
Elnätskostnad 1 557 479 SEK/år 
Fjärrvärme 4 104 545 SEK/år 
  
Total energikostnad per område 5 662 024 SEK/år 
Energikostnad per lägenhet         8 579 SEK/år 



Exempel på skillnad mellan det traditionella alternativet och 
delningsalternativet. Den nya nettokostnaden för el baseras på 
nedanstående delar: 
 
Elnätskostnad  
(att jämföra med 3 033 633 SEK/år med traditionell lösning) 1 829 279 SEK/år 
Intäkter o besparingar solelsproduktion     - 175 000 SEK/år  

 
Intäkter o besparingar batteri  
- ökad användning av solel     - 9 000 SEK/år 
- försäljning av frekvensregleringstjänst     - 83 400 SEK/år 
- spotprisarbitrage     - 4 400 SEK/år 
  
Elnätskostnad netto per år     1 557 479 SEK 
  

 

 

  



Beräkningar på energiinvesteringar om det blir 15 byggnader - 
Alternativskiljande investeringar på områdesnivå  

Resultat Alternativ A Alternativ C 
Investeringar:     
Fjärrvärmeundercentral/VVX       450 000 kr            300 000 kr  
Solcellsanläggningar          1 594 000 kr  
Elbatterier (bly/kol)           1 018 000 kr  
Likströmsnät (DC-nät)          1 415 940 kr  
Summa exkl moms         450 000 kr         4 327 940 kr 
Summa inkl moms         562 500 kr          5 409 925 kr  
Energikostnader:     
Elnätskostnad, fastighet o lägenheter (SEK/år)       3 033 633 kr         1 829 279 kr  
Intäkt/besparing solel (SEK/år)   -175 000 kr 
Intäkt/besparing batteri, mer solel (SEK/år)   -9 000 kr 
Intäkt batteri, frekvensreglingstjänst (SEK/år)   -83 400 kr 
Intäkt spotprisarbitrage (SEK/år)   -4 400 kr 
Total elnätkostnad (SEK/år):      3 033 633 kr         1 557 479 kr  
Total värmekostnad (SEK/år):     4 371 225 kr         4 104 545 kr  
Total energikostnad, elnät + värme (SEK/år)     7 404 858 kr         5 662 024 kr  
Återbetalningstid för investeringar i alt. C inkl moms 

 
2,8 år 

   
 

Beräkningar på energiinvesteringar om det blir 15 byggnader - 
Alternativskiljande kostnader per byggnad 

Resultat Alternativ A Alternativ C 
Investeringar:     
Fjärrvärmeundercentral/VVX            30 000 kr               20 000 kr  
Solcellsanläggningar               106 267 kr  
Elbatterier (bly/kol)                67 867 kr  
Likströmsnät (DC-nät)                94 396 kr  
Summa exkl moms           30 000 kr  288 529 kr 
Summa inkl moms           37 500 kr             360 662 kr  
Energikostnader:                         
Elnätskostnad, fastighet o lägenheter (SEK/år)          202 242 kr             121 952 kr  
Intäkt/besparing solel (SEK/år)   -11 667 kr 
Intäkt/besparing batteri, mer solel (SEK/år)   -600 kr 
Intäkt batteri, frekvensreglingstjänst (SEK/år)   -5 560 kr 
Intäkt spotprisarbitrage (SEK/år)   -293 kr 
Total elnätkostnad (SEK/år):         202 242 kr             103 832 kr  
Total värmekostnad (SEK/år):         291 415 kr             273 636 kr  
Total energikostnad, elnät + värme (SEK/år)         493 657 kr             377 468 kr  
Återbetalningstid för investeringar i alt. C inkl moms 

 
2,8 år 

   
 

 



Indikation på energiinvesteringar om det blir 25 byggnader -  
Alternativskiljande investeringar på områdesnivå 

Resultat Alternativ A Alternativ C 
Investeringar:     
Fjärrvärmeundercentral/VVX           750 000 kr          300 000 kr  
Solcellsanläggningar        1 594 000 kr  
Elbatterier (bly/kol)        1 018 000 kr  
Likströmsnät (DC-nät)        2 018 840 kr  
Summa exkl moms            750 000 kr      4 930 840 kr  
Summa inkl moms            937 500 kr    6 163 550 kr  
Energikostnader:     
Elnätskostnad, fastighet o lägenheter (SEK/år)          3 033 633 kr       1 829 279 kr  
Intäkt/besparing solel (SEK/år)   -175 000 kr 
Intäkt/besparing batteri, mer solel (SEK/år)   -9 000 kr 
Intäkt batteri, frekvensreglingstjänst (SEK/år)   -83 400 kr 
Intäkt spotprisarbitrage (SEK/år) 

 
-4 400 kr 

Total elnätkostnad (SEK/år):        3 033 633 kr      1 557 479 kr  
Total värmekostnad (SEK/år):  4 371 225 kr     4 104 545 kr  
Total energikostnad, el + värme (SEK/år)       7 404 858 kr      5 662 024 kr  
Återbetalningstid för investeringar i alt. C inkl moms   3,0 år 

   
 
Indikation på energiinvesteringar om det blir 25 byggnader -  
Alternativskiljande kostnader per byggnad 

Resultat Alternativ A Alternativ C 
Investeringar:     
Fjärrvärmeundercentral/VVX           30 000 kr         12 000 kr  
Solcellsanläggningar         63 760 kr  
Elbatterier (bly/kol)         40 720 kr  
Likströmsnät (DC-nät)         80 754 kr  
Summa exkl moms          30 000 kr      197 234 kr  
Summa inkl moms           37 500 kr      246 542 kr  
Energikostnader:     
Elnätskostnad, fastighet o lägenheter (SEK/år)         121 345 kr        73 171 kr  
Intäkt/besparing solel (SEK/år)   - 7 000 kr  
Intäkt/besparing batteri, mer solel (SEK/år)   - 360 kr  
Intäkt batteri, frekvensreglingstjänst (SEK/år)   -3 336 kr  
Intäkt spotprisarbitrage (SEK/år)   -176 kr  
Total elnätkostnad (SEK/år):        121 345 kr      62 299 kr  
Total värmekostnad (SEK/år):         174 849 kr   164 182 kr  
Total energikostnad, el + värme (SEK/år)        296 194 kr      226 481 kr  
Återbetalningstid för investeringar i alt. C inkl moms   3,0 år 

   
 


