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Fortum 
w skrócie

Nasza podstawowa 
działalność

Energetyka wodna i jądrowa
Wytwarzanie energii cieplnej 
i elektrycznej w skojarzeniu 

Gospodarka obiegu 
zamkniętego 

Produkty i usługi eksperckie 
powiązane 

z energetyką

2/3 naszej 
energii jest 

produkowane 
w elektrowniach 

wodnych 
i jądrowych

9000
profesjonalistów 

w krajach 
nordyckich, 

bałtyckich, Rosji, 
Polsce i Indiach

Jesteśmy największą firmą 
w obszarze sprzedaży 
detalicznej energii w 
krajach nordyckich 

Obsługujemy 2,4 mln 
klientów 

Jesteśmy jednym 
z wiodących producentów 

ciepła na świecie

62%
wytwarzanej 

przez nas 
energii 

powstaje bez 
emisji CO2



Globalne trendy 
mające wpływ na 

naszą branżę

Urbanizacja Cyfryzacja, 
nowe technologie

Aktywność klientówZmiana klimatu i efektywne 
gospodarowanie zasobami



Problemem nie jest sama ilość energii, tylko zapewnienie jej 
dostępności w miejscu i czasie, gdy jest potrzebna

Nowe wyzwania



Efektywność 
energetyczna Odzysk energii Efektywna produkcja 

energii



Rozwiązania dla miast



Miasto jako konsument

Zwiększone zapotrzebowanie na efektywne wykorzystanie zasobów wymaga zastosowania rozwiązań z zakresu 
gospodarki o obiegu zamkniętym

Lokalne paliwa:
Biomasa, RDF

Magazyny 
energii

OZE w ofercie 
dla klientów

Nowe rozwiązania 
konsumenckie dla 
optymalizacji zużycia 
energii

Inteligentne systemy
zarządzania 
przepływem energii

Systemy do 
równoważenia
popytu i podaży

Recykling i optymalne 
wykorzystanie odpadów 
jako źródła energii

Ciepło odpadowe 
obiektów 
przemysłowych i IT

Miasto jako konsument…
• Gospodarstwa domowe i konsumenci
• Odbiorcy przemysłowi, firmy
• Władze miejskie



Zasoby naturalne

Pozyskanie

Wykorzystanie

Zużycie

Składowanie

TERAZ:
Gospodarka linearna i gospodarowanie odpadami

PRZYSZŁOŚĆ: 
Zarządzanie zasobami w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym

W stronę circular economy

8



Circular Economy – wizja gospodarki o obiegu zamkniętym

• Efektywność kosztowa (EUR/tona)  
• Zrównoważony rozwój
• Efektywne wykorzystanie zasobów
• Odzysk zasobów nieodnawialnych, np. 

fosfor i potas w biomasie
• Wysokosprawny odzysk energii

Siły napędowe Wizja Circular Economy
WYDOBYCIE

Wytwórca komponentów

Wytwórca produktu

UŻYTKOWNIK

Zbiórka odpadów

Odzysk energii

Wysypisko

RECYKLING ODZYSK 
MATERIAŁÓW

ODZYSK 
ENERGII

PONOWNE ZUŻYCIE/
PRZYGOTOWANIE

METALE (ŻELAZNE 
I NIEŻELAZNE)+POPIÓŁ DENNY

ODZYSK 
MATERIAŁÓW

ENERGIA ELEKTR. I CIEPŁO

0



Rosnąca ilość odpadów i konieczność rezygnacji z ich składowania
Coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu recyklingu i W2E
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Waste to Energy
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Landfilling/other

Recycling

Globalny wzrost ilości miejskich odpadów stałych (Municipal Solid Waste)

Mtpa - miliony ton metrycznych rocznie 

Do 2025:

• Wzrost ilości odpadów poddawanych recyklingowi o 
ok. 200 mln ton rocznie 

• ~1000-2000 instalacji,
~ CAPEX 20-60 mld EUR

• Wzrost ilości odpadów wykorzystywanych do 
produkcji energii o ok. 170 mln ton rocznie 

• ~700 nowych zakładów, 
~70 mld EUR CAPEX

• Wzrost ilości składowanych odpadów, pomimo 
znaczących inwestycji w W2E i recykling

• Możliwości biznesowe na wybranych obszarach 
miejskich w Europie i południowo-wschodniej Azji

Total
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Przetwarzanie odpadów - jedno z rozwiązań dla zrównoważonych 
miast

Odpady to problem globalny. Nasze rozwiązanie obejmuje zarządzanie środowiskiem 
i usługi zwiększające efektywność materiałową: recykling, ponowne wykorzystanie 
oraz rozwiązania dotyczące ostatecznego składowania, a także rekultywacja gleby 
i budowle ziemne.

Circular Economy Village w Riihimäki wpłynie na podwyższenie wskaźnika odzysku 
odpadów komunalnych takich jak plastik czy bioodpady, które mogą zmienić status 
z odpadów zmieszanych na odpady przeznaczone do ponownego użycia.



Circular economy i elektrociepłownia wielopaliwowa
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Przetwarzanie
odpadów

zmieszanych

Paliwa 
kopalne
0-100%

Paliwo z 
odpadów

0-50%

Biomasa
0-100%

Elektrociepłownia
wielopaliwowa

plastik, papier, 
tektura, metal

Odpady segregowane
u źródła

Odpady zmieszane

Odzysk materiałów Odzysk energii

Czyszczenie 
odpadów 

segregowanych 
u źródła



Produkcja energii z odpadów

Likwidacja 
składowisk 
odpadów

Bezpieczne, tanie 
i dostępnie lokalnie 

paliwo
Niższe ceny energii

Jednym z filarów gospodarki o obiegu zamkniętym musi być 
efektywny system odzyskiwania energii z odpadów do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej



Nowa elektrociepłownia wielopaliwowa Fortum w Zabrzu
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Circular economy to nie tylko produkcja energii z odpadów
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CIEPŁO SIECIOWE
inteligentne / otwarte sieci 

ciepłownicze

OZE
nacisk na wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 
(energia ze słońca, wiatru i 

wody)

KOGENERACJA
produkcja energii i ciepła w 

skojarzeniu, z wykorzystaniem 
paliw alternatywnych

Brista, Szwecja
Elektrociepłownia
opalana odpadami

Klaipeda, Litwa
Elektrociepłownia
opalana odpadami



Otwarte sieci ciepłownicze

Tapiola, Finlandia



Sztokholm: sieć chłodnicza Fortum



Chłód z ciepła sieciowego CoolLab



Wirtualne elektrownie
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Elektromobilność

Fortum Charge & Drive jest pionierskim 
systemem ładowania pojazdów elektrycznych. 

Nasza sieć składa się z 1200 powiązanych 
inteligentnych punktów ładowania w krajach 
nordyckich, z których korzysta prawie 
40 000 odbiorców końcowych.

Samochody elektryczne przyczyniają się do 
poprawy jakości powietrza w miastach.

Sieć punktów ładowania musi być przyjazna 
dla klientów zarówno pod względem 
fizycznego rozmieszczenia stacji, jak i 
obsługującej je aplikacji dla użytkowników 
końcowych



Zintegrowana produkcja biooleju w procesie pirolizy w elektrociepłowni  
w Joensuu



Rozwiązania dla domów



Aktywny dom w inteligentnej sieci - korzyści dla konsumentów i 
społeczeństwa
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Dom Aktywny

• Oszczędność energii
• Inteligentne aplikacje domowe
• Wizualizacja
• Informacja o cenie
• Informacja o emisji CO2
• Statystyki
• Analiza zachowań
• Inteligentne urządzenia AGD
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Inteligentna produkcja i konsumpcja energii

Inteligentne 
termostaty

Inteligentne 
żarówki

Inteligentne 
Urządzenia 
AGD

Inteligentne 
wtyczki

Stacje ładowania 
pojazdów

elektrycznych

Inteligentne 
termostaty

Panele 
fotowoltaiczne

BezpieczeństwoAlarmyThermostat Pomiar zużycia
ciepłej wody

Inteligentna sieć 
ciepłownicza



Fortum SmartLiving



Fortum Fiksu



Realizacja koncepcji smart city
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Nawiązujemy partnerstwa dla zrównoważonych miast

Wspieramy miasta Espoo
i Sztokholm w osiągnięciu ich 
celu — miana bezemisyjnych
miast do 2040 i 2050 r.
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Port Królewski w Sztokholmie –
przykład zrównoważonego rozwoju w obszarze miejskim

Wizja
• Port królewski – międzynarodowy wzorzec zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

Misja i cele
• Do roku 2025 - 10 000 nowych mieszkań, 30 000 miejsc pracy i przystań dla jachtów

• Od 2030 r. - strefa wolna od paliw kopalnych. 

• W 2025 roku emisje CO2 < 1,5 tony / osobę (obecnie 4,5 tony / osobę).

Obszary rozwoju
• Efektywność energetyczna
• Przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe
• Styl życia

http://eurocities2009.eu/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm


Tartu, Estonia: chłód i ciepło

71%
mniej emisji CO2

71%
mniej paliw

70%
mniejsze zużycie 

en el

Darmowy chłód 
z rzeki

Produkcja wody 
lodowej

Chillery używane, gdy woda z 
rzeki jest zbyt ciepła (kwi-paź)

Pompa ciepła wykorzystuje ciepło odpadowe z 
procesu wytwarzania wody lodowej do zasilenia sieci 
ciepłowniczej



Zrównoważone miasta w pigułce

Państwo i miasto
• Szczęśliwi ludzie/miejsca 

pracy/podatnicy

• Czysta natura i brak problemów 
ekologicznych lub katastrof

• Korzystne ceny energii i 
bezpieczne dostawy

• Bezpieczeństwo

• Spełnienie wytycznych dot. OZE

Klienci
• Czyste i dobre miejsce do życia 

oraz wychowywania dzieci

• Dobre miejsce pracy, praca mająca 
znaczenie

Państwo
• Zasilanie przede wszystkim energią 

odnawialną

• Poprawa efektywności

Miasto
• Uwzględnianie budowy sieci 

ciepłowniczej w planach rozwoju 
terytorialnego miasta

• Proces planowania

• Wymogi w zakresie efektywności 
energetycznej budynków

Klienci
• Aktywni konsumenci znają swoje 

możliwości

• Elektrociepłownia zasilana 
biopaliwem – wydajna i czysta 
produkcja energii – niskie stawki za 
ciepło sieciowe i czyste powietrze

• Ciepło odpadowe z przemysłu i sieci 
chłodniczych – niskie stawki za ciepło 
sieciowe i czyste powietrze

• Budynki efektywne energetycznie –
niższe koszty dla konsumentów

• Korzyści dla lokalnych dostawców-
dostawa biopaliw w promieniu 50 km

• Chłód sieciowy - Atrakcyjna 
architektura - budynki bez 
klimatyzatorów na dachach, mniej 
hałasu i wibracji

OCZEKIWANIA NARZĘDZIA EFEKTY



Dziękuję za uwagę!
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