‘’Samskapende Positive Energidistrikter, med integrert planlegging og
design, et felles energimarked og fellesskapssammenheng’’

Fremtidens energiløsninger

På det tredje forsøket lykkes det NTNU
sammen med fyrtårnbyene Trondheim og
Limerick i Irland å komme gjennom
EU-nåløyet med søknaden +CityxChange
(Positive City ExChange) i EUs Horizon 2020
program for smarte og bærekraftige byer.
Løsningene i prosjektet skal bidra til at det blir
mer lønnsomt å investere i fornybare
energiløsninger. Fire områder i Trondheim
skal gjennom prosjektet utvikles slik at de i så
stor grad som mulig skal være selvforsynt
med energi i fremtiden. Gjennom +CxC skal
det testes og demonstreres løsninger som
bidrar til innovasjon, grønn næringsutvikling
og bærekraftig utvikling. Det handler også om
å bringe byen og aktørene der tettere
sammen.
Prosjektet har fem år til rådighet. I løpet av
denne tiden skal Trondheim sammen med 31
partnere og seks andre byer (Limerick, Alba
Iulia, Písek, Sestao, Smolyan og Võru)
prosjektere løsningene som ligger på bordet
og sette de ut i livet gjennom demoprosjekt og
testing av løsningene i praksis.

Eksempler på demonstrasjonsprosjekt:
Innbyggerarena: Det skal etableres ﬁre møteplasser
på konkrete lokaliteter mellom prosjekt og innbygger
og næringsaktører. Her kan vi informere og
kommunisere med innbyggere om prosjektet og
resultatene. Vi skal ha en direkte dialog med
innbyggeren, holde åpne møter, eksperimentere, og
samskape.
Energipositive kvartal (nabolag?!): En Positiv
EnergiBlokk (PEB) er en samling av minst tre bygg
(næringsbygg, boligblokker, etc.) med et minimum
totalareal på 15.000 m², som er koblet sammen for
energiutveksling, og som forbruker mindre energi
enn det som produseres lokalt sett over et år.
+CxC-prosjektet skal etablere to PEBs i Trondheim:
Sluppen-Tempe (5 næringsbygg og en boligblokk), og
Brattøra (3 kontorbygg inklusive nye Powerhouse).
Mobilitet: Mobilitet som en tjeneste
(Mobility-as-a-Service - MaaS) er enkelt sagt elbiler,
sykler, elsykler etc. satt i en pool som er eid og drevet
av en tredjepart. Brukerne kan booke ved hjelp av en
digital bookingplattform og en APP.
Bookingplattformen blir integrert med
kollektivsystemet og Trondheim Bysykkel.
Bærekraftige investeringer og
forretningsmodeller: +CxC skal ila prosjektperioden
utvikle nye forretningsmodeller og nye
investeringsmodeller for grønne investeringer, det vil
si investeringer i energieﬀektiviseringstiltak på byggog områdenivå, investeringer i solcelleanlegg,
varmepumpesystem, med mer.

Om HORIZON 2020-programmet:
‘Horizon 2020 er ett av de økonomiske instrumentene til EU, et ﬂaggskipstiltak for Europa 2020 som
tar sikte på å sikre Europas globale konkurranseevne. Horisont 2020 er sett på som et middel for å
drive økonomisk vekst og skape arbeidsplasser, har politisk støtte fra Europas ledere og
medlemmene av Europaparlamentet.
De var enige om at forskning og innovasjon er en investering i fremtiden vår, og satte den derfor
kjernen i EUs rammeverk for smart, bærekraftig og inkluderende vekst og arbeidsplasser.
Finn mer informasjon her:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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