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Systerbolag

Detta är en del i kommunens 
klimatstrategi. Målet är att 
kommunen ska öka 
produktionen av förnybar 
energi med 114GWh från 
2014 till 2020. KUMBRO 
producerar totalt 100GWh



Detta innebär att vi förser både 
fastigheten och verksamheten 
med förnyelsebar el. 



Detta är en del av målet om 
förnybar elproduktion. Vi har 
valt att bidra genom installation 
av solceller. Klimatnyttan mot-
svarar 66 varv runt jorden med 
elbil. 2019 kommer vi passera 
500MWh.



I november 2017 ingick Futurum och E.ON ett avtal om förnybar fjärrvärmeleverans. 
Detta innebär att E.ON garanterar att 100% av vår värme kommer från förnybara källor. 
För att leveransen ska kunna ses som CO2-neutral måst även E.ON klimatkompensera 
för transporter, distribution och andra eventuella utsläpp som går att koppla till vår 
leverans. 2400 Ton motsvarar 686 flygresor tur/retur Stockholm - New York, 
”Marknadsvärde” klimatkompensation 1,1Mkr/år.



Sedan 2012 har vårt bestånd vuxit med 1,8% per år samtidigt som vår energianvändning 
minskar med 3% årligen.



Sedan 2012 har vårt bestånd vuxit med X% per år samtidigt som vår energianvändning 
minskar med 3% årligen.
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Delar ur Steget före motiveringen

Testa alla våra medarbetare – det finns något speciellt i vårat DNA

Futurum har alltid gått sin egen väg. Det är därför vi är ett av Örebroregionens mest 
attraktiva fastighetsbolag. Det är därför vi har nått finalen i Steget före.

• Vi har alltid låtit energi och klimat vara ett tydligt mål som får ta plats.
• Vi har förstått att samarbete på alla nivåer är nyckeln till effektivitet och inspiration.
• Vi har gett våra medarbetare förtroende att själva hitta vägen fram till målet.
• Vi har suddat ut gränserna mellan avdelningarna och medvetet satsat på internt 
samarbete med drift, förvaltning, projekt och administration i gemensamma lokaler. 
• Vi har skaffat kunskap, trott på det vi gör och fått med alla på tåget. Det är därför 
som klimatfrågan finns i alla våra medarbetares DNA. Testa, så får du se.

Självklart är vi stolta över vår fantastiska resa. Vi delar gärna med oss av den och 
hoppas att den ska inspirera andra att påbörja sin. Allra stoltast är vi över att ha 
förmånen att varje dag få skapa miljöer värdiga våra barn. Det är vår vision. Även den 
finns i vårt DNA.

Digitalisering av fastighetsautomation – självlärande funktioner och analyshjälp



Vi överpresterar jämfört med våra 
ägardirektiv. 
Men räcker det?



”Miljöer värdiga
våra barn”

Hygienfaktor som 
arbetsgivare



https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_5_transfor
mational_policies_for_a_prosperous_and_sustainable_w
orld#t-621353

https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_5_transformational_policies_for_a_prosperous_and_sustainable_world#t-621353


Överprestera Parisavtalet med 30%. 
Kommer inte uppnå dom globala 
målen eller klara klimatet.



Lösningen:



Vi måste lyckas med samtliga 5 för 
att klara utmaningarna



Hur fortsätter resan?

Även om vår klimatbelastning är nära noll finns 
det mycket kvar att göra: 

✓ Hela tiden bredda vårt perspektiv och flytta 
gränsen för verksamhetens klimatavtryck.

✓ Utreda hur Futurums lokaler kan motverka 
psykisk ohälsa hos ungdomar.

✓ Fortsätta minska vår energianvändning.
✓ Öka vår energiproduktion.
✓ Fortsätta digitalisera driften av våra byggnader
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92 000kWh/år
52 kWh/m2,år

A-temp: 1742m2

52 000kWh/år

56 000kWh/år

Solelproduktion
108 000kWh/år

Ökad egenanvändning via lager
7 500kWh/år

A

15 700kWh/år
9 kWh/m2,år

Överproduktion 
45 000kWh/år

60 000kWh/år

Prognos årlig energinetto

25 000kr

7 500kWh/år

Änglandahallen


