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Affärsutvecklingsmöjligheter 
Urban symbios  
Charlotte Hauksson, WSP 

DELAD ENERGI 
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Urban symbios lyfter Malmö 



  
 
 
 
 

Nätverkande aktiviteter 
 
 Inom Malmö stad 

Workshops 
1. WSP 14 maj 2019: WSP-kunder och intressenter bjöds in för att belysa möjligheterna 

med industriell symbios. Ca 15 personer deltog varav några industrier: 
AGA 
Stena 
Kemira 
Avfalls Sverige 
 

 
 
 

2. CMP-MALMÖ STAD-WSP workshop 14 maj 2019 (Två olika workshops men på 
samma dag!) 
Fokus: vattenområdet och organisationer I hamnområdet 
 
 

3. Symbios workshop inom BID Sofielunds processen, samarrangemang WSP, Sbhub 
och Malmö stad, maj 2019.   
 



  
 
 
 
 

Utanför Malmö stad 
• Workshop på WSP kontoret Göteborg, juni 2019. Flertal kunder och organisationer 

deltog. Syftet var att belysa möjligheterna med industriell symbios 
• Workshop på WSP kontoret Halmstad, augusti 2019 
• Workshop Östersund om möjligheter med urban symbios, 2018 
• Workshop Linköping där flertal industrikunder deltog, 2018 
• Nordic property development, 2019 i Göteborg (ca 60-tal deltagare, målgruppen var 

fastighetsägare) 

 
 
 

Affärsmöjligheter som uppstått under projektets gång 
 
Inom Malmö  

Cirkulära vattenflöden på Malmö sjukhusområde 
Bredvid sjukhusområdet ligger Pildammarna vars förmåga att ta emot vatten från 
sjukhusområdet har utretts och en koppling mellan sjukhusområdet och Pildammarna har varit 
en central punkt i projektet. Pildammarna i Malmö fylls dagligen på med ca 400 m3 

dricksvatten. I projektet identifierades två vattenflöden som alternativ till det dricksvatten som 
fylls på; dräneringsvatten och dagvatten. Dräneringsvattnet undersöktes genom att antalet 
dräneringspumpar inventerades och en kartläggning av dagvattenflöden utfördes inom 
projektet för att ta reda på hur stora flödena är på området. Dessutom simulerades olika 



  
 
 
 
 

åtgärder för att hantera översvämningsrisker i en sedan tidigare upprättad hydraulisk 
datormodell för dagvattennät och topografi. Resultatet från dessa utredningar har förankrats 
internt med olika instanser inom Regionfastigheter och Malmö stad. En rapport med 
åtgärdsförslag och kostnadsbedömningar för hur en permanent lösning för att leda bort 
dränerings-, dag- och skyfallsvatten till Pildammarna har tagits fram under våren 2019 och 
överlämnas till förvaltningen hos Regionfastigheter. 
 
Kostnader och vinster 

Investeringskostnaderna för anläggningen bedöms ligga på över 3 miljoner. Därutöver 
kommer troligtvis kostnader för extra pumpar och drift behövas. Vattentaxan per m3 ligger 
under 1kr, det vill säga ca 150 000 kr/år. Vatten från sjukhusområdet, som kan utnyttjas till 
Pildammarna, kommer utgöra ca 10 % av de som idag behövs för påfyllning.  
Det innebär att ROI för investeringen är långt över 20 år. Däremot finns andra vinster som är 
mycket svårare att beräkna som tex minskad risk för översvämning i sjukhusområdet som kan 
bli en effekt av en sådan investering. 

Gemensam reningsanläggning för industrier och företag i Norra hamnen 
I Norra hamnen finns idag flertal industrier och verksamheter som har enskilda 
reningsanläggningar. En framtida möjlighet skulle kunna vara att ha en gemensam 
reningsanläggning. 

Stadex och användning av outnyttjade restflöde, stärkelse 
I dagsläget uppstår flera ton restflöden vid produktionen som idag inte används, utan skickas 
som avfall till Sysav. I framtiden skulle kanske detta restflöde kunna användas till exempelvis 
färgproduktion i samarbete med lokala färgtillverkare. 
Stärkelse används inom vitt spridda områden tillverkning av lim, hygienartiklar och 
kosmetika, miljövänlig plastfilm och förpackningar. Det medför att potentialen att hitta 
samarbeten och symbioser med andra verksamheter framöver är hög. 
 
 
Utanför Malmö 
WSP har under 2019 haft uppdraget att hjälpa en större industri, utanför Malmö, att jobba mot 
en mer cirkulärbaserad ekonomi. Strategin omfattar även hur outnyttjade restflöden kan bli 
någon annans resurs, dvs urban symbios. Ett flertal områden har identifierats såsom att 
spillvärme kan utnyttjas till fjärrvärme och tex växthus.  
WSPs roll har varit att tillsammans med Industrin identifiera pågående och framtida 
aktiviteter och projekt som tillsammans ska bidra till ett uppsatt mål på 90% cirkulärbaserad 
ekonomi. WSPs roll var att ta lyfta fram åtgärder och ngn form av prioritering av dem. Vidare 
även föreslå en framtida projektorganisation som kan realisera och utvärdera aktiviteter och 
åtgärder. 
WSPs roll var även att identifiera möjliga symbiosåtgärder och externa samverkansaktörer för 
industrin. 
Industrin har beslutat om att fortsätta enligt rekommendationer och även jobba mot en 
industriell symbios. 
 
 



Program

Frukost & välkommen! 

Framtiden i Sofielund
Mette Løth Rasmussen och Hjalmar Falck, utvecklings-
samordnare på Malmö stad. Hjalmar driver bland annat 
Fastighetsägarna Sofielund.

Vad är cirkulär ekonomi, industriell och 
urban symbios? 
Malin Norling, projektledare från Malmö stad

Så arbetar Pågen cirkulärt
Helena Havglim, kvalitets- och hållbarhetschef på Pågen AB

Vad händer härnäst? 
Ida Zwahlen, miljökonsult på WSP

Avslut

Tid

08.30

10.00

C I R K U L Ä R A  A F FÄ R S M Ö J L I G H E T E R 
-  U R B A N  S Y M B I O S

Programblad
Tisdag 7 maj, 08:30-10.00
Nobelvägen 21, Malmö

Vid frågor, vänligen kontakta
 
Mette Løth Rasmussen, Utvecklingssamordnare
mette.lothrasmussen@malmo.se, +46 708 21 46 45

Ida Björling, Projektsekreterare
ida.bjorling@malmo.se, +46 709 70 23 20
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