InnoEnergy i partnerskap med ÖrebroBostäder
för ökade energibesparingar i Sverige
Örebro, Sverige – [dag] [månad] [år]
InnoEnergy, innovationsorganisationen för hållbar energi i Europa, har ingått ett strategiskt
partnerskap med ÖrebroBostäder AB (ÖBO), ett av Sveriges största kommunala bostadsbolag, för att
hjälpa bolaget att minska energikostnaderna och öka energieffektiviteten för sina fastigheter.
ÖBO har utvecklat en unik energihanteringsplattform som redan ger elenergibesparingar på
40 procent samt värmeenergibesparingar på 12 procent i portföljen med 23 000 bostäder och
1 000 affärslokaler. De årliga kostnadsbesparingarna beräknas för närvarande till 40 miljoner kronor.
Tack vare de minskade driftskostnaderna har ÖBO:s fastighetsvärde ökat med 700 miljoner kronor.
Genom det här partnerskapet siktar ÖBO och InnoEnergy på att öka elenergibesparingarna till
50 procent och värmeenergibesparingarna till 25 procent genom att integrera ny teknik – inklusive
energilagring och solceller. Projektet ska leda till att InnoEnergy lanserar konceptet på marknaden
för att användas i större skala.
Fredrik Billing, projektledare för Market Creator på InnoEnergy, säger: ”Det här partnerskapet
kommer att stötta Sveriges energiomvandling genom att öka hållbarheten för både offentligt och
privat ägda fastigheter. ÖBO:s lösning är extremt innovativ och entreprenörsmässig. Vi ser fram
emot att få använda vår erfarenhet och göra den ännu effektivare på vägen till
marknadslanseringen.”
ÖBO:s unika lösning är baserad på beprövad öppen standardteknik och integrerar både
automatiserade och digitala system. Det innebär att lösningen kan uppdateras snabbt och smidigt
för att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen i energibranschen.
”InnoEnergys unika insyn i energimarknaden, stora branschnätverk och portfölj med innovativa
hållbara energilösningar gör dem till den perfekta partnern för att förbättra vår teknik”, säger Jonas
Tannerstad, chef för El & Automation på ÖBO och som har utvecklat plattformen. ”Det här
partnerskapet ger oss stöd för ytterligare bidrag till hållbarare energi i framtiden.”
InnoEnergy genomför det inledande pilotprojektet för plattformen med beräknad start under första
kvartalet 2017. Den kommersiella fasen är planerad till tredje kvartalet nästa år.
Slut

Om InnoEnergy
InnoEnergy verkar för att främja innovationer för hållbar energi i hela Europa.
Utmaningarna är stora, men vi har ett enkelt mål: Europa ska ha en hållbar framtid på
energiområdet. Innovation är svaret. Vi behöver nya idéer och nya lösningar och produkter som
verkligen gör skillnad, nya företag och nya människor som kan få ut produkterna på marknaden.
Vi på InnoEnergy stödjer och investerar i innovation i varje steg på vägen, från klassrummet till
produktpresentationen. Med vårt nätverk av partners skapar vi kontakter över hela Europa och
sammanför uppfinnare och industri, entreprenörer och marknader, nyutexaminerade och
arbetsgivare, forskare och företag.
Vi arbetar inom tre områden som är avgörande för innovation:
•

Utbildning, som bidrar till en välinformerad och ambitiös arbetskraft som förstår vilka krav
hållbarhet ställer och vilka behov som finns inom industrin, för industrins framtid.

•

Produktinnovation, där vi för samman idéer, uppfinnare och industri i samarbeten som leder
till kommersiellt gångbara produkter och tjänster som ger verkliga resultat.

•

Nyföretagande, där vi hjälper entreprenörer och nystartade företag som bygger upp
hållbara verksamheter att växa snabbt och börja bidra till det globala energisystemet.

Genom att sammanföra dessa discipliner kan vi maximera vars och ens inverkan, öka takten på
utvecklingen av marknadsklara lösningar och skapa en givande miljö där vi kan marknadsföra de
nyskapande resultaten av vårt arbete.
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