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- Tornet är ett fastighetsbolag, som bygger, äger 
och förvaltar hyresfastigheter långsiktigt. När den 
som bygger också är den som ska ta ansvar för 
fastighetens fortsatta liv så brukar ord som 
kvalitet och hållbarhet plötsligt bli lite mer på 
riktigt.



Tornet satsar på unika 
forskningsprojekt inom energi 
och beteende för att minimera 
klimatavtrycket 



Tornet satsar på framtidens 
klimatsmarta stadsdelar 



• I stort sett självförsörjande

• Solenergi, bergvärme/
geoenergilager, fjärrvärme

• Samarbeten för utbyte 
värme/kyla 

• AI väljer smartaste 
kombinationen

• Energilagring lokalt

• Elproduktion från vätgas 
via bränsleceller

• App för cirkulär livsstil







Projektmål Hållbarhetsmål
Mål

Mål 1: Upprättande av utkast för strategi av hållbara och effektiva energisystem med 
fokus på återvinning av överskottsenergi (värme och kyla);
• Delmål 1: Ett energisystem som medger för slutanvändarna att begärd 

energimängd finns;
• Delmål 2: Till en lägre kostnad genom lokal överföring av värme/kyla, jämfört med 

handel mot externa nätet.

Mål 2: Utvärdering av lokal energihandel i Jonstaka med intilliggande fastighetsägare 
inklusive hur energisystemen påverkar planering och gestaltning, i både större och 
mindre skalnivå (stadsdel respektive byggnad).

Mål 3: En forskningmodell i form av en digital tvilling av området Jonstaka, med fokus 
på energiflöden.

Mål 4: En handelsmodell för lokal energihandel med utgångspunkt från projektet FED-
Fossil free Energy Districts
• Delmål 1: Analys och utvärdering för lokal energihandel av värme och kyla, 

inkluderande slutanvändares (fastighetsägares) intressen och ekonomiska och 
juridiska aspekter;

• Delmål 2: Ett optimerat system där lokal energihandel av värme och kyla minskar 
mikrosystemets totala energianvändning

• Delmål 3: Design av en digital plattform för lokal energihandel i Jonstaka med 
fokus på värme och kyla

• Delmål 4: Genomförbarhetsstudie för ytterligare minskning av mikrosystemets 
totala energianvändning genom införandet av strategier för lokal handel av även 
elektricitet

• Delmål 5: Uppförandet av en digital plattform för lokal energihandel i Jonstaka

Det lokala energisystemet är utformat för att minska klimatpåverkan genom 
att:

• Öka mängden återanvänd energi
• Styra energiförbrukningen mot minskad klimatpåverkan ur ett 
marginalelperspektiv med lokala och regionala hänsyn
• Ta hänsyn till livscykelperspektivet för solpaneler och andra fasta 
installationer
• Möjliggör en kommersiell och flexibel applikation.

Projektet skapar potential för välbefinnande, säkerhet och användbarhet för både 
invånarna, energibolagen och andra kommersiella aktörer genom att:

• Utveckla Transparenta och jämlika affärsmodeller som stödjer samarbete och 
aktivt deltagande av invånarna.
• Överväga digital etik genom en tydlig och kommunicerad datahanteringsplan.
• Föreslå en design för välbefinnande och säkerhet i en högteknologisk miljö
• Möjliggöra vätgaslagring i bostadsområden
• Att involvera invånarna på ett transparent sätt att göra egna val för minskad 
klimatpåverkan från energisystemet



Handelsplattform Digital tvilling

Tar in olika former av marknads-
förutsättningar såsom:

• Pris på olika energislag
• Legala begränsningar i handel
• Ägandeformer
• Överenskommelser för lokala 

energimarknader
• Värdering av utsläpp

Hanterar olika planeringsalternativ
såsom:

• Inkluderade områden
• Energisystemdesign
• Lagringskapacitet
• Produktionsmönster
• Konsumtionsmönster



Utvärderingsstruktur
Marknadsscenario (Handelsplattform) Planeringsscenario (digital tvilling)
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Tornet vill bygga hem och 
bostadsområden för framtiden

• från bolagets start satsat på smarta 
energi- och uppvärmningslösningar.

• ständig utveckling för att förbättra 
energisystemen.

• bästa sättet för att ligga i framkant är att 
satsa på unika forskningsprojekt.

• påverka standarden för energi- och 
uppvärmningslösningar



Tvärvetenskaplig Forskning och Utveckling

• Johanneberg Science Park

• Chalmers Tekniska Högskola

• Göteborgs Universitet

• RISE

• Energimyndigheten

• Boverket

• KTC Control AB

• AFRY

• Bengt Dahlgren AB

• Nilsson Energy

• White Arkitekter

• Strategisk arkitektur





Inget vanligt bostadsbolag

Inga vanliga bostadsområden


