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Förord
En av utmaningarna inom livsmedelsbranschen är att trygga livsmedelsproduktionen för att
kunna bemöta den växande världsbefolkningen. Primär livsmedelsproduktion är det viktigaste
verktyget i detta sammanhang. I Sverige sker den primära produktionen av grönsaker, kryddoch prydnadsväxter i växthus medan produktion av bär utförs i tunnlar eller i fält. För livsmedelsproduktion i växthus krävs mycket energi. Av miljöskäl är energibesparing och effektivisering mycket angeläget. Svensk industri använder stora mängder energi och att öka tillvaratagandet av industriell restvärme i växthusproduktion är ett viktigt steg inom ramen för resurseffektivisering och cirkulär ekonomi.
Under 2015 - 2017 har Malmö stad drivit projektet ”Delad energi dubbel energi” i syftet är att
sätta samman och marknadsintroducera system där låggradig restvärme tas till vara för biologisk produktion och för vintervarma vistelsemiljöer i städer. I denna rapport presenteras ett
underlag för utveckling av akvaponik med restvärme som resurs en anläggning där växtproduktion integreras med fiskproduktion för att öka konkurrenskraften.
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Sammanfattning
Dagens växthusproduktion står inför ett generationsskifte där energitillförsel och förbrukning ska ske med så låg miljöpåverkan som möjligt. Restvärme från olika industriella processer är en resurs i samhället som har stor potential att utnyttjas i livsmedelsproduktion i växthus. Det aktuella gestaltningsprogrammet är en del av SLU: s insatser inom Malmö stads Vinnova projekt ”Delad energi är dubbel energi” i syfte att ge en bas för utveckling av en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med restvärme som resurs. Fokus är på integrerad produktion av växt och fisk tillsammans, i så kallade akvaponiska system.
Energiförbrukning är den största utmaningen för växthusproduktionen. Dessutom ställer odlingen i högteknologiska växthus stora krav på klimatförhållanden för att kunna uppnå lönsamhet och en god produktkvalitet. Vid användning av restvärme i akvaponiska system är
dessutom växthuskonstruktion, temperatur anpassning, val av grödor och fiskar faktorer av
stor betydelse. Venlo växthus med sammanbyggda funktioner och vävar som dras för nattetid är några åtgärder som kan tillämpas för att nå en effektiv energibesparing i växthus då
restvärme används som resurs. Enkelglasade växthus med god ljusgenomsläpplighet och
luftvärmesystemet som kan ersätta värmerören är andra åtgärder som kan tillämpas. Under
dessa förhållanden har växthusföretagen stor potential att tillämpa en kombinerad fiskodling-växthusodling. Lågtempererat restvärme är lämplig för odling av lågtempererade inhemska arter såsom lax och rengbåge. För vamvattensfiskarter såsom Tillapia som kräver en
temperatur på ca 25 0C kan värmeväxlare användas i växthus för att reglera temperaturen.
Det finns en stor potential att tillämpa dessa förhållanden i Alnarpsområdet, på Spillepengen
och i Malmöstad.

Slutsatser
Följande slutsatser har dragits:
• Lågtempererat restvärme har stor potential att tillämpas i växthusodling.
• Användning av lågtempererat restvärme ställer höga krav på tekniska lösningar med
fokus på växthuskonstruktionen och värmesystemet.
• Odlingstekniken måste anpassas till de nya tekniska lösningarna.
• Täckmaterial med god ljustransmission och kommersiell tillgänglighet är ett krav för
att uppnå en god produktkvalitet. Denna aspekt behöver optimeras vid användning av restvärme som energikälla.
• Akvaponiska produktionssystem, en integrerad produktion av växt- och fiskodling,
har stor potential att tillämpas.
• Val av växter och fiskarter som är anpassade till låga respektive medelhöga temperaturer är intressanta utvecklingsmöjlighet
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Inledning
Det finns ett angeläget globalt behov av ökad hållbarhet och effektivitet i livsmedelsproduktionen baserat på kortare livsmedelskedjor och bättre utnyttjande av naturresurser. Enligt
FAO:s beräkningar kommer världens befolkning att vara över 9 miljarder år 2050 med 70% av
befolkningen i städerna. För att kunna leverera frukt och grönsaker till en växande global befolkning måste produktionen öka från dagens 2,4 miljarder ton till 3,1 miljarder ton. Samtidigt
står världen inför stora brister i försörjningen av vatten, energi och viktiga växtnäringsämnen.
Modern grönsaksodling i växthus är bl.a. de mest resurseffektiva och miljövänliga produktionssystemen i världen, med 10 gånger högre produktivitet än fältproduktion. I dessa system
krävs mycket energi (till kyla, värme och ljus) för att åstadkomma ett lämpligt klimat för odling
vilket medför höga kostnader (Nimmermark med flera 2015). Övergång till värmesystem som
bidrar till besparingar och miljöanpassning är därför angeläget. Alternativa värmekällor med
förnybar energi är också alternativ som används i växthus såsom grot, bark, flis, spån och pellets.
Intresset för att använda industri- och stadsöverskott tex spillvärme (restvärme) i moderna
växthus för livsmedelsproduktionen har ökat eftersom det kan minska miljöpåverkan och göra
det möjligt för lokalt producerade kulturer.
Bakgrund
2

Figur 1. Värmebehov över ett år i ett 5000 m växthus (Christensen et al 2010:12)
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Energibehovet i växthuset är stort och utgör en viktig faktor för att värma upp odlingsplatsen
samt att anpassa till lämplig luftfuktighet. Det varierar beroende på bl.a. typ av växthus, isoleringsmaterial och den odlade grödan. Studier utförda på isoleringsväv visade att användning av väv kan minska effektbehovet med omkring 43 % och årsbehovet av energi med 10 20 % (Andersson 2010:1). Energibehovet i växthuset varierar också över året (Figur 1). Behovet är högt i början och i slutet av året och lägre under vår och sommar årstiderna.
Energianvändning och kostnader i växthus
I bilaga 1 presenteras energikostnader för odling av runda tomater i ett 2000 m2 stort växthus. Under olika förhållanden varierar kostnaderna mellan 2 - 4 miljoner kronor.
Behovsanalysen visar att växthusbranschen står inför ett generationsskifte inom de närmaste tio åren. Gamla växthus måste uppdateras och nya anläggningar byggas. Samtidigt behövs hållbara och miljövänliga energikällor (Swerea – Swedish Research).
Restvärme eller spillvärme från industrin är värme som är bunden till vätskor och gaser och
släpps ut från olika industriella processer till omgivningen (REF). Det är en resurs som kan utnyttjas mer effektivt och är av stort intresse för användning i växthusodling. Fokus är på
lågtempererat (> 300C och <800C) spillvärme som i dag utnyttjas alldeles för lite.
Syfte
Att presentera ett förslag på hur en växthusanläggning med restvärme som resurs kan se ut
för produktion av grönsaker och fisk i så kallade akvaponiska produktionssystem. Förslaget
fokuserar på tomat och tilapia som modell organismer (grönsak och fisk).
Metod
Det förslagna programmet är baserat på en litteratursammanställning
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Industriell restvärme/spillvärme
Harbouring Potential – Industriell Symbioses
Norra hamnen i Malmö har en mycket stor potential att bli ett ledande exempel på hållbar
utveckling och en modell för gröna industriella initiativ genom skapandet av genomgripande
industriella symbioser. Genom att visa upp ett engagerat ledarskap och välkomna miljövänliga nya teknologier kan Malmö stad generera en helt ny gestaltning av industriella hamnar i
norra Europa. Detta måste naturligtvis ske i samarbete med CMP, Copenhagen Malmö Port.
De kommande tre bilderna visar delar av ett arbete som studenter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet gjorde våren 2015 inom ramen för en masterskurs, Energy Landscape Master Planning.
Arbetet visar tydligt på vilka möjligheter som står till buds för de samverkande industriella
parterna, som har sin verksamhet i Norra hamnen. Som framgår av denna redovisning finns
det väsentliga mängder överskottsenergi, det finns också gott om ytor som kan användas till
annan verksamhet än den som redan finns på plats och det finns stora möjligheter att rationalisera de aktiviteter som redan försiggår i hamnen.
För att bli en hållbar hamn måste hamnen minska sin miljöpåverkan substantiellt och förbättra sin effektivitet inom ramen för de mycket komplexa logistiska flöden som finns både
inom såväl som utanför hamnområdet. Djupgående analyser måste genomföras och förhandlingar med hamnbolaget måste tas upp för att överhuvudtaget kunna skapa en vilja att
gå vidare med de förslag som har lagts fram i detta projekt. Detta är ingen lätt uppgift men
måste genomföras om det överhuvudtaget skall hända någonting alls efter projekttiden.
De idéer och lösningar som presenterats kommer tillåta hamnen
1.
2.
3.
4.

att reducera överskottet av energi som finns tillgängligt
presentera helt nya lösningar kring användandet av förnybar energi
öppna upp området för nya industrier, boende och turism
försköna området genom avancerad landskapsplanering både på land och i angränsande havsområden
5. bygga ett flertal demonstrationsområden och prototyper (anläggningar) för industriell symbios
6. Bygga forskningsanläggningar för att forska och demonstrera avancerad forskning
inom området industriell symbios, som kan tänkas omfatta bl.a.;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

ovädershantering, stormar med översvämningsrisker
landskapsutformning och landskapsstruktur i industriella områden
infrastruktur och logistik
ekonomiska strukturer
ekologiska lösningar och strukturer
byggnads- och industriell teknik
sociala strukturer, legala hinder och möjligheter
etableringsberedskap för nya verksamheter, planberedskap och snabb politisk hantering

7. Förbereda detaljplanelagda livsmedelskluster i hamnen eller i dess nära anslutning

2

Gestaltningsprogram för utveckling av akvaponiska produktionssystem med restvärme som resurs

3

Gestaltningsprogram för utveckling av akvaponiska produktionssystem med restvärme som resurs

4

Gestaltningsprogram för utveckling av akvaponiska produktionssystem med restvärme som resurs

5

Gestaltningsprogram för utveckling av akvaponiska produktionssystem med restvärme som resurs

Tillgänglighet och aktörer i Malmö området
Det finns unika möjligheter i Skåne och specifikt i Malmö för att skapa förutsättningar för en
hållbar produktion av livsmedel i växthus med spillvärme som resurs. En undersökning utfört
av länsstyrelsen i Skåne (Elamzon 2013) indikerar mängder som varierar mellan 500 -10 000
MWH (0,5 – 10 GWh/år) per år och plats.

Figur 2. Fördelning av spillvärme i Skåne enligt information från lantmäteriet, länsstyrelsen Skåne

En annan inventering som utfördes av arbetspaket 1 inom ramen för Vinnova projektet ”Delad energi är dubbel energi” 2016 visade att spillvärme som finns i norra hamnområdet i
Malmö hos olika aktörer varierar mellan 0,7 - 200 GWh/år och aktör, där aktörerna Sysav,
VASyd, Norcarb, m.fl. Lantmännen står för detta överskott (Tabell 1).
Inventeringarna visar på att uppgifterna inte alltid är tillförlitliga och kan både variera över
tid, likaväl att noggranna analyser kan påvisa större mängder och varierande kvalitet (tillgänglighet) än länsstyrelsen översiktliga analys.
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Tabell 1. Spillvärmens kvalitet och temperaturvariationer, inventering i norra hamnområdet.

SYSAV P1 & P2

SYSAV P3
SYSAV P4
SYSAV Kemi

Spillvärmeflöde

Temperatur

Processvatten

39°C

Processvatten
Processvatten
Processvatten

Flöde

Energi

4,5 m3/h

1,6
GWh/
år

11,3 m3/h

4,5
GWh/år

9,9 m3/h

1,2
GWh/år

2 m3/h

0,7
GWh/år

36°C
24°C
35°C

SYSAV Kompost

Kompostånga

40 - 70°C

okänt

okänt

Norcarb

Ånga

180 °C

140 t/år

okänt

Norcarb

Värmeförluster

okänt

okänt

90
GWh/
år

Lantmännen
Hullkajen

Utgående torkluft

<35 °C

<300 000 m3/h

XXX

Lantmännen
Vintergatan

Utgående torkluft

<35 °C

<80 000 m3/år

Aktör/Sit
e

Lantmännen
96:an

Utgående torkluft

<35 °C

<60 000 m3/år

XXX

VA Syd

Renat
grå/brun/svart
vatten

10 – 20 °C

1000 – 1500 l/s

ca 200
GWh/
år
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Livsmedelsproduktion i växthus, grönsaker och fisk.
Odling och energibesparing i växthus (Källa, Jonas Möller Nielsen, Cascada AB)
För god kvalitet och avkastning i en växthuskultur behöver klimatförhållanden vara anpassade till behoven hos den kulturväxt som odlas. Tillväxt och utveckling styrs av balansen mellan ljus, temperatur, luftfuktighet och tillgång på koldioxid. I svensk kommersiell växthusproduktion används främst tre olika typer av växthusmodeller. Det är fristående fribärande
breda hus som ofta har raka sidor och med sadeltak, men som även kan vara uppförda som
båghus. Stommen i dessa hus består vanligtvis av galvaniserat stål eller aluminium. En fackverkskonstruktion används i tak eller en båghuskonstruktion för att hålla nere materialåtgång, vikt och för att minska skuggningen i växthuset.
Venloväxthus med pelare är en annan typ av växthus som ofta används i södra Sverige. Konstruktionen är kompakt och tar mindre plast än fristående breda växthus. Den ser ut som
sammanbyggda växthus utan mellanvägg. Den tredje varianten av växthus är båghus eller
tunnelväxthus. Utformningen och materialvalet i uppförandet av dessa kan variera, alltifrån
en stomme i limträ, aluminium eller galvaniserat stål. Bågväxthus av enklare modell är plasttunnlar som passar bra då husen används för säsongsproduktion av växter. Dessa plasttunnelväxthus är möjliga att montera ner och flytta till annan plats. Det finns även olika mellanvarianter av ovan nämnda växthustyper såsom t.ex. multispann växthus, som är bågväxthus
som är sammanbyggda som venloväxthus.

Figur 3. Olika typer av växthus konstruktioner. Skiss av Jonas Möller Nielsen, Cascada AB

Kommersiella odlingar i Sverige använder dels enkelglas som täckmaterial i hela växthuset
och dels flerskiktsmaterial i väggarna och med enkelglas i taket. I bågväxthus används olika
typer av plastmaterial som täckmaterial. Plastmaterialet kan utgöras av t.ex. polyetenfolie,
akryl och polykarbonat i olika utföranden. Eftersom ljustillgången är den begränsande fak-
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torn på våra breddgrader är det viktigt att ta vara på det ljus som finns och eventuellt komplettera med artificiellt ljus. Både val av växthuskonstruktion och täckmaterialet är betydelsefullt för ljusinsläpp. Det ljus som används av växterna vid fotosyntesen sammanfaller väl
med det synliga ljuset.

Figur 4. Venloväxthus. Foto av Jonas Möller Nielsen, Cascada AB.

T.ex. enkelglas som täckmaterial kan ha en ljusgenomsläpplighet på ca 90%. Fördelen med
glas är att det åldras mycket lite och behåller därför sina egenskaper över en längre tid, jämfört med olika plaster som åldras snabbare och har lägre ljusgenomsläpplighet. Plaster däremot har en viss slagtålighet och böjlighet samt om dubbla varianter av plastmaterial används
ger det energisparande effekt.
För assimileringsbelysning i växthus används högtrycksnatrium(HPS), metallhalogen
(HPI/HQI), lysrör och LED lampor. LED tekniken har flera möjligheter genom att ljuset kan
styras med hjälp av lysdioder med olika färg som kan kombineras för viss växt och situation.
Armaturerna för assimilationsbelysning är fortfarande relativt kostsamma.
Införandet av olika energibesparande åtgärder kan spara mycket energi. Målet är att utgå
ifrån växternas välmående och krav på hög kvalitet hos avsaluprodukt. Energivävar och olika
9
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isolerskikt används för att minska energiåtgången vid odling av växter i växthus. Under kalla
vinterdagar och varma sommardagar kan olika system erbjuda isolering alternativt skuggning
för att påverka olika klimatfaktorer. Flexibla isolersystem kan t.ex. vara skugg- och energivävar.
Vävens funktion
•
•
•
•
•
•

Energibesparing
Mörkläggning, tex för kortdagsbehandling
Fukthållande, tex för grönsaksodling på friland
Skugga
Ljusreflektion
Diffusering av ljus

Figur 5. Transparent skuggväv i tak. Foto av Jonas Möller Nielsen, Cascada AB.

För växterna är det viktigt att man kan kontrollera fuktigheten i växthuset och kring växterna
genom olika typer av dynamisk klimatstyrning, dvs med olika åtgärder samtidigt. Det vanligaste sättet att avfukta växthusmiljön när den relativa fuktigheten är hög är att ventilera ut
fukten. Tillsammans med fukten försvinner då också värme ut ur växthusen. Man kan även
använda en avfuktare med värmepumpsprincipen om man eftersträvar låg fuktighet i huset.
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Värmeväxlare kan också användas för avfuktning och med återvinning av energi ur luften
som ventileras ut.

Figur 6. Värmedistribution i växthus, principskiss av shuntgrupp. Skiss av Jonas Möller Nielsen, Cascada AB

Figur 7. Luftburen värme, med perforerade slangar i radodling av växter. Foto av Jonas Möller Nielsen, Cascada AB.

Bevattningen av växthuskulturer ställer krav på bevattningsvattnets kvalitet. Bevattningsvattnet bör analyseras för att kontrollera att man inte tillför stora mängder av något oönskat
ämne eller salter som anrikas. Vattnet som används kan vara kommunalt vatten, brunnsvatten, ytvatten, regnvatten och returvatten. Man kan använda olika reningsmetoder såsom fil-
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trering, pastörisering, temperering, UV-behandlling, bioteknisk behandling och omvänd osmos. Efter reningsmetoden/erna ställs vattnets pH värde och näring tillförs innan det går till
växterna som bevattningsvatten. Se figurerna 8 och 9.

Figur 8. Principskiss för behandling av vatten som ska användas för bevattning i växthus. Skiss av Jonas Möller Nielsen, Cascada AB.
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Figur 9. Principskiss för bevattningssystem i växthus. Vattenbehandlingssystemet finns ej med i denna skiss. Jonas Möller
Nielsen, Cascada AB.

Växthusodling med spillvärme som resurs (Källa; Nimmermark & Nilsson (2012))
Vid användning av restvärme i växthusodling är en del faktorer avgörande för att uppnå en
hållbar tillväxt. Detta omfattar tekniska respektive biologiska aspekter (Figur 10). De tekniska
aspekterna inkluderar temperaturen, typ av växthus samt glas och täckningsmaterialet som
används. Temperaturen inkluderar temperatur nivåer och tillgänglig effekt vid varje nivå, vilket medium (vatten, ånga, luft, rökgas etc.) som restvärmen är bunden till, avstånd mellan
restvärmekälla samt andra geografiska begränsningar som påverkar kostnaderna för utnyttjande av restvärmen samt närliggande fjärrvärmeanläggnings storlek och befintliga produktionsstrukturer. Nimmermark & Nilsson (2012) har i sin rapport beskrivet energibesparingar
med tillförsel av restvärme i anslutning till växthusväggar och tak.
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Växthus

Växter
Biologiska

Tekniska
Restvärme

aspekter
Fisk

aspekter
Temperatur

Figur 10. Faktorer som påverkar användning av spillvärme i växthus. Sammar Khalil 2017

Att tillföra låggradig restvärme mellan växthusets väggar/tak och en tät väv placerad innanför kan vara ett sätt att spara på värmeenergi som behöver tillföras från en annan energikälla. Överslagsberäkningar gjordes därför med syfte att få en uppfattning om detta (Tabell
2). Beräkningarna har gjorts för växthus av typ Venlo med 6 m höga väggar, med en enkel
väv fördragen nattetid i växthuset utan restvärme och med en extra invändig väv i fallet med
restvärme i skalet (Nimmermark& Nilsson 2012). Vävarna antas vara fördragna nattetid och
öppna dagtid.
Beräkningar har gjorts för två olika täckmaterial (enkelglas och dubbelskiktad plast), två olika
temperaturnivåer på restvärmen (11 - 21 °C resp. 16 - 26 °C) och två olika växthusstorlekar
(2000 m2 respektive ett försöksväxthus på 200 m2). Då det i svensk odling av tomat och
gurka vanligen är tomt i växthusen under slutet och början av året, då den gamla kulturen
tas bort och den nya sätts in, har beräkningar gjorts dels för detta fall och dels för uppvärmning under hela året. Det framgår av beräkningarna att mängden erforderlig tillsatsvärme varierar stort med alla de ingående variablerna. I ett litet växthus blir energiåtgången per m2
stor då vägg- och takytorna är stora i förhållande till golvytan. Enkelglas är ett vanligt täckmaterial i växthus i södra Sverige, men det finns också många växthus med dubbelskiktad
plast i väggarna och enkelglas i taket. För enkelglas blir besparingen med restvärme större,
men den totala energiåtgången naturligtvis blir större än för ett hus med dubbelskiktad
plast.
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Tabell 2. Uppskattad energi för uppvärmning med och utan tillförsel av restvärme i växthuse på 2000
m2 enligt Nimmermark & Nilsson (2012)

Temp. växthus

Energi för uppvärmning (exklusive restvärme)
Drift hela året
Drift februari - oktober
Utan restvärme Med restvärme Utan restvärme Med restvärme
°C
kWh m-2
kWh m-2
kWh m-2
kWh m-2
Restvärme 11 - 21 °C, växthus 2000 m2, täckmaterial av dubbelskiktad plast
20
312
282
149
137
18
267
212
121
95
16
224
146
95
56
Restvärme 16 - 26 °C, växthus 2000 m2, täckmaterial av dubbelskiktad plast
20
312
120
149
25
18
267
54
12
4
16
224
16
95
3
Restvärme 11 - 21 °C, växthus 2000 m2, täckmaterial av enkelglas
20
654
388
332
180
18
563
301
274
125
16
474
224
217
80
Restvärme 16 - 26 °C, växthus 2000 m2, täckmaterial av enkelglas
20
654
214
332
49
18
563
124
274
27
16
474
47
217
12
Betydelsen av temperaturen på restvärmen är stor. Jämfört med de aktuella temperaturerna
för djupvattenintag (ca 11 °C vintertid och 21 °C sommartid) skulle man om restvärmen håller bara 5 °C högre temperatur kunna komma ner avsevärt i behov av tillskottsvärme. Gynnsamt är också om man odlar växter som har god produktion även vid lite lägre temperaturer
(t.ex.) 16 °C eller om man nattetid under vissa delar av året kan tolerera dessa temperaturer.
När det gäller biologiska aspekter är val av växtmaterial avgörande när det gäller användning
av restvärme. Tomat, gurka, paprika och melon är ganska värmekrävande kulturer. Tomat behöver en groningstemperatur på 25 - 26˚C och en odlingstemperatur på 18 - 20˚C, i början av
säsongen helst 19 - 20˚C, och temperaturen får inte understiga 17˚C. För gurka rekommenderas en groningstemperatur på 25˚C i substratet, efter groning 22˚C, vid utplantering rekommenderas 22 - 23˚C i luften och 21˚C i substratet (SJV, 2008a). Paprika och chilifrukt behöver
en groningstemperatur på 23 - 28˚C och därefter 22 - 24˚C. Melon växer optimalt vid en temperatur på 21 - 25˚C (Nimmermark & Nilsson 2012).
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Växthuskonstruktion med restvärme (Källa, Nimmermark & Nilsson (2013))
Användning av restvärme i växthus ställer andra krav på växthuskonstruktion för att utnyttja
temperaturen och värmevatten så långt som möjligt. Nimmermark & Nilsson (2013) föreslog
följande konstruktion till ett lågtempererat vatten på 10 - 21oC.

- Venlo block med en yta på förslagsvis ca 200 m2
- Täckmaterial av relativt sett välisolerat material och god ljusgenomsläpplighet ex
Lexan ZigZag med två skikt, U-värde på ca 2,7 W m-2 °C-1 och en ljusgenomsläpplighet likvärdig med glas (91% ljustransmission).

- Tät energiväv placerad på distans till väggar och horisontellt i taket med god distans
till täckmaterialet.

- Skuggväv för avskärmning av solljus vid för stark solinstrålning.
- Uppvärmning av utrymmet mellan täckmaterialet och energiväven med typ fläktkonvektorer där konvektorbatterier genomblåses med luft för maximal värmeöverföring.
Dessa placeras vid golv och beroende på dimensionering placeras sådana även vid
takfoten.

- Värmevattnet i fläktkonvektorerna utgörs av restvärme med den temperatur som
kan åstadkommas vid aktuell årstid (skalvärmen reducerar behovet av värme innanför energiväven).

-

Uppvärmning i själva växthuset (innanför vävarna) med ett luftvärmesystem med
perforerade plastslangar som dimensioneras som ett relativt extremt lågtemperaturvärmesystem (40°C fram/30°C retur är t.ex. möjligt vid dimensionerande lägsta utetemperatur och kallare i övriga fall).

- Dygnslagring av solvärme för utnyttjande i värmesystemet för själva växthuset. Kollektorsystem för solvärme i växthusets övre del.

- Dynamisk temperaturstyrning i växthuset där temperaturen tillåts gå ner nattetid och
kompenseras med högre temperatur dagtid
Tomatodling med spillvärme ((Källa, Samuel Christiansson på KTH (2012)), (Stina Andersson2016
LiU))
En del arbete har utförts för att undersöka möjligheten att använda spillvärme i växthusodling. Dessa arbeten är redovisade i en rapport utförts av Samuel Christiansson på KTH (2012).
I Göteborg redovisar han ett arbete utförts av Johan Claar och Sofia Larsson i en kombinerad
C- och D-uppsats, Smaken av fjärrvärme – en studie om den ekonomiska och ekologiska lönsamheten med närodling av tomater. I det arbetet har författarna tittat närmare på möjligheten att värma tomatodlingar i växthus med fjärrvärme och undersökt de ekologiska
aspekterna men också de ekonomiska och organisatoriska, genom att se på ansvarsfördelningen mellan odlaren, energileverantören och livsmedelsindustrin.
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Författarna har inte studerat ett befintligt växthus, utan tänker sig ett möjligt växthus på
5000 m2 utifrån givna förutsättningar. I samband med detta ger det en hel del värdefull teknisk information kring tomatodling. Svensken äter i genomsnitt 10 kg tomater per år. Knappt
en fjärdedel av dessa är svenskodlade, och av dessa är endast 4 % ekologiskt odlade. 17 500
ton tomater odlas på en yta av 400 000 m2, och mellan 30 - 60 kg tomater produceras per m2
(den lägre siffran gäller körsbärstomater, den högre siffran traditionella runda). Odlingssäsongen börjar tidigt i mars och slutar i början av november. Den fossila bränsleanvändningen
har sjunkit från 66 % år 2007 till 23 % år 2009 i tomatodlingen. Bara 6 % av tomatodlarna använde spillvärme. Av den odlade ytan värmdes 6,5 % med fjärrvärme (biobränsle och sopor)
och 10,1% med spillvärme.
Enligt Claars och Larssons muntliga referenser på Göteborgs Energi har fjärrvärmenätet en
överkapacitet, och när vattnet lämnar vissa byggnader är det fortfarande upp emot 60°C
varmt. Bedömningen är att en sådan värme skulle kunna räcka för att värma upp ett växthus
av lämplig storlek (beroende på vad som odlas och på vilka breddgrader).
Claars och Larssons slutsats är att det finns både ekologiska och ekonomiska vinster med att
värma växthusodlingarna med fjärrvärme, särskilt på sydliga breddgrader. Lönsamheten beror på årstider, priser på det som odlats och om fjärrvärmeuppvärmningen kan kompletteras
med tillräckligt billig energi för de tidpunkter på året då effekten måste toppas. De konstaterar också att trots att det finns fler intressenter än odlaren själv, så hänger det i princip bara
på odlarna om det ska bli någon växthusodling. Och trots att det lätt kan visas att klimatutsläppen blir betydligt lägre med närodlade tomater som har fjärrvärme som energikälla, så
fortsätter livsmedelsindustrin att hävda att det är konsumenternas efterfrågan som bestämmer vad som ska säljas och importen av tomater fortsätter på samma nivå. Med ökade oljepriser får det närodlade dock större incitament i framtiden. Slutligen föreslås vidare studier
som fokuserar mer på samarbetsfrågan, eftersom denna är avgörande för vidare utveckling
av den svenska tomatproduktionen.
Ytterligare en studie från Linköping redovisas i rapporten. Stina Anderssons examensarbete,
Resurseffektivare energi- och växthusföretag genom industriell symbios, gjordes på Tekniska
Högskolan, Linköpings Universitet, och Tekniska Verken i Linköping. Syftet var att utreda vilken potential för samarbete mellan Tekniska Verken och växthus som finns, och hur man genom så kallad industriell symbios kan höja Tekniska Verkens miljöprestanda och samtidigt
minska växthusets klimatpåverkan. Det växthus som studeras är liksom i Göteborgs-rapporten ingen befintlig anläggning, utan en tänkt anläggning av företaget Plantagon, som bygger
sfäriska växthus där man odlar på höjden.
Även i den här rapporten ges viktig information kring tomatodlingen. Grönsaksodlingar i
växthus trivs bäst i temperaturomfånget 15-26 °C (något högre dagtid än nattetid); koldioxidtillförseln ligger mellan 7-20 gram per m2 och dygn; vid stark ljusinstrålning och varmt
klimat kan koldioxidhalten höjas från 375 ppm (koncentration vid normalt atmosfäriskt
tryck) till 1200 ppm; värmebehovet för en tomatodling ligger på mellan 350-550 kWh per m2
17
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och år; maxeffekten för uppvärmningssystemet ligger på mellan 200-300 W per m2 och
timme, beroende på växthusets placering och isoleringsmaterial.
Överskottsvärmen från Tekniska Verkens produktionsanläggningar var år 2007 54 GWh, vilket enligt Andersson gott och väl skulle täcka värmebehovet i ett växthus av Plantagon-modell, och ännu mer i ett traditionellt växthus av storleken 2000 m2*). Dessutom kommer
Svensk Biogas anläggning i Linköping ha dels ett värmeöverskott på 26 GWh per år, och dels
ett koldioxidflöde på 1,8 ton i timmen, vilket skulle kunna försörja ett traditionellt växthus av
storleken 9 000 m2. 18 Biogasanläggningen förväntas också producera omkring 45 000 ton
biogödsel per år, av vilket en del skulle kunna användas som näringstillförsel till växthuset.
*) Den totala energimängden från Tekniska Verken och Biogasanläggningen räcker beräkningsmässigt till över 23 ha tomatodling i växthus om energimängden värme uppgår till 3, 5 GWh/hektar och år. Koldioxiden skulle i sin tur räcka till cirka 63
hektar tomatodling med en beräkning av 250 ton koldioxid per/ ha. (författarnas kommentar).

Genom att ställa upp sex tomatodlingsscenarier, där de fyra första är befintliga anläggningar
och de två sista är tänkta växthus kopplade till Tekniska Verken, ett traditionellt växthus och
ett Plantagon-växthus, konstaterar Andersson att den största klimatvinsten görs genom det
tänkta traditionella växthuset, som förses med Tekniska Verkens energiresurser. Där ger produktionen av 78 kg tomater samma utsläpp av koldioxid som produktionen av 1 kg ger i det
genomsnittliga svenska växthuset! (Ett Plantagon-växthus kan enligt Anderssons beräkningar
producera 7 kg tomater med samma klimatpåverkan som produktionen av 1 kg tomater i ett
genomsnittligt svenskt växthus.)
Akvaponik med spillvärme som resurs
Akvaponik är ett miljövänligt potentiellt produktionssystemsystem och bygger på integrerad
produktion av fisk (akvakultur) och trädgårdsväxter (hydroponisk odling) med sammanhållet
flöde av vatten och mineralämnen (Figur 11). Cirkulering av näring mellan dessa två system
minskar utsläpp av näringsämnen till ute miljön och därmed minska risken för övergödningen. Akvaponik i större skala finns inte i någon större skala. Detta tycks bero på att systemen som fulländade tekniska och biologiska system inte är färdigutvecklade. (systemdesign)
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Figur 11. Schematisk bild av ett akvaponiskt system. Sammar Khalil 2017

Hydroponiska system (Källa, Gruda 2009)
Flera studier har visat att produktion av grönsaker i hydroponiska odlingssystem har en positiv effekt på både avkastning och produktkvalitet (Gruda 2009). Hydroponisk odling erbjuder
optimerade odlingsbetingelser för växten med hänsyn till tillförsel av vatten och växtnäring. I
Sverige är ca 80 % av växthusodlingen i hydroponiska odlingssystem, dvs i system där vatten
och växtnäring tillförs i flytande form. Detta inkluderar odling av grönsaker, bär, kryddor och
prydnadsväxter.
Hydroponiska system är antigen vatten- eller substratbaserade odlingssystem. Nutrient filmteknik (NFT) och ebb and flow system är några exempel på vattenbaserade system. Torv,
pimpsten, stenull är några substrat som används i substratsbaserade system. Droppbevattning används ofta i hydroponiska system. Vatten- och näringscykeln i dessa system kan vara
öppna eller slutna system. Den sistnämnda varianten förespråkas för att minska utsläpp av
näringsberikat vatten från växthus och övergödning. Slutna system förutsätter behovsanpassad tillförsel av växtnäring för optimering av kulturens tillväxt och utveckling, samt skördeplanering och produktkvalitet.
Fördelen med akvaponiska system (Källa, Rakocy 1997, Resh 2004)
Akvaponiska system förespråkas för effektivare användning av naturresurser och produktion
av både animaliska proteiner och fisklipider samt högkvalitativa trädgårdsgrödor. Systemets
tillvägagångssätt möter flera av de stora globala utmaningarna såsom livsmedelssäkerhet,
utarmade naturresurser, globala klimatförändringar, demografiska förändringar och urbanisering och hållbarhet samt gynnar försörjning i både urbana, peri-urbana och landbyggmiljöer
Odling i akvaponiska system ger en fördel för att maximera vinsten (Rakocy 1997, Resh 2004)
och minimera miljöbelastningen. I dessa system omvandlas kväveformen i fisktanken (ammoniak) till växtnäring (nitrat) med hjälp av mikroorganismer (figur 11). Detta gör att i
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akvaponiska system utgår man ifrån biologiskt, fysiskt och kemiskt behov hos den odlade fisken och växten.
Viktiga faktorer i systemdesign (Källa, Wilson (2012))
Akvaponiska system kan designas som låg- eller högteknologiska system och kan anpassas till
infrastruktur i urbana miljöer eller som nydesignade kommersiella odlingssystem. I båda alternativen finns en del faktorer som ska optimeras och anpassas. Detta gäller val av hydroponiska system. Studier utförda av Wilson (2012) indikerade att användning av grusbädd är
ett bra alternativ för utveckling av en effektiv mikroflora i odlingssystemet. NFT system har
också visat sig vara bra alternativ för effektivare nitratupptag av växter. Rätt förhållande
mellan växt och fisk är ytterligare en faktor som är avgörande i systemdesignen. Denna faktor bestäms av antalet plantor som behövs per kvadratmeter relaterat till fiskföda per dag
och vikt av fisken. Enligt Wilson (2012) är tillsats av fiskföda per dag som motsvarande 1% av
fiskens vikt en bra mall.
Akvaponik med restvärme
Restvärme och näringsrikt vatten är en resurs som kan användas för produktion av fiskar och
grönsaker i akvaponiska system. Temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalt är begränsade
och faktorer som ska optimeras för att uppnå en bra tillväxt och livsmedelskvalitet då restvärme används som odlingsresurs. Vid sidan av rätt val av växthuskonstruktion är valet av
växter och fiskar avgörande. Val av fiskar är bör anpassas till temperaturvalet. Temperaturer
lägre än 20oC passar till odling av bland annat lax och rengbåge.
Tilapia passar bra i akvaponiska system på grund av sin robusta karaktär. Den vill ha en odlingstemperatur på 25oC. Vid användning av restvärme kan en värmeväxlare vara avgörande
för att värma upp vattnet samt höja lufttemperaturen. Näringen från fiskbassängen med
Tilapia behöver dock justeras med näringsämne såsom kalium och järn för att uppfylla plantornas behov.
Kalkyler för en akvaponik. (Källa, Håkan Sandin och Bengt Håkansson 2017)
Beräkningarna är gjorda på ett Venloväxthus om 60x40 m med en total yta om 2 800 m2. Av
denna yta används 2000 m2 till tomatodling medan återstående upptas av fiskodling, slaktutrymme för fisk, lagringsutrymme och personalutrymme. Växthuset har enkelglas i taket och
dubbla polykarbonatplattor i sidor och gavlar. En energiväv är installerad för at minska uppvärmningsbehovet under kalla nätter.
Tomatodlingen
Odlingen kommer at bedrivas året runt. För at det ska vara möjligt at odla vintertid med den
svaga instrålning som vi då har, räknar vi med at installera assimilationsbelysning om 200
W/m2. Beräkningarna är gjorda på 1000 W högtrycksnatriumlamppor, men eventuellt kan
vissa av dessa ersättas med lysdiodlampor.
Vintertid kommer lamporna vara tända 16 timmar om dygnet. Under tiden de är tända bidrar de i hög grad till uppvärmningen av växthuset. I övrigt har vi valt at räkna på fjärrvärme
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för uppvärmningen, men andra realistiska alternativ kan vara eldning med träpellets eller naturgas. Fjärrvärme respektive naturgas förutsätter at ledningar finns i närheten av den plats
där växthuset ska byggas.
Kostnaderna för framdragning och installation av el, fjärrvärme och naturgas är helt beroende av var växthuset ska placeras och hur dessa energidistributionssystem ser ut just på
den platsen. Vi har diskuterat ungefärliga kostnader med EON, men de vill helst ha exakt
adress för at ens kunna ge ungefärliga priser. De kostnader vi räknat med i kalkylen bygger
på at fjärrvärmeledningar finns i närheten och at elnätet klarar den extra belastning som
växthuset kommer at utgöra. Att dra fjärrvärmeledning kostar ca 7 000 kr/m, så det är inte
aktuellt at bygga några längre ledningar. Det är därför nödvändigt at undersöka möjligheten
at ansluta el och eventuellt fjärrvärme eller naturgas redan då tomten anskaffas.
För en elanslutning av denna storlek, drygt 400 kW, är frågan om högspänd ström ska köpas
och transformeras ner på plats eller om man ansluter till 220 voltsnätet. Detta måste undersökas närmare vid ett eventuellt skarpt läge. En transformator kan ägas antingen av företaget eller elbolaget.
Elpriset ligger runt 30 öre/kWh och på detta läggs en elskatt på 29,5 öre/kWh. Växthusföretag kan emellertid ansöka om at få tillbaka 29 öre av skatten förutsatt at företaget inte är på
ekonomiskt obestånd. Elskatten blir alltså normalt bara 0,5 öre/kWh. Mindre elförbrukare
betalar dessutom en grundavgift baserad på huvudsäkringarnas storlek samt en nätavgift,
men största huvudsäkringen är 63 A. Det aktuella växthuset kräver 10 gånger denna strömstyrka. För storförbrukare tar EON istället ut en månadsavgift baserad på högsta belastningen under månaden. Avgiften är 100 kr/kW. Det innebär at de månader som belysningen
är tänd skulle denna avgift bli 40 000 kr. I kalkylen har vi räknat med en elkostnad på 60
öre/kWh där hälften är elkostnad och hälften nätkostnad.
Fjärrvärmepriset i Malmö är ca 75 öre/kWh under december – mars, ca 35 öre/kWh under
juni-september och ca 55 öre/kWh resten av året.
I den mån bränslet är belastat med energi- och koldioxidskatt kan växthusföretag få tillbaka
70% av energiskatten och 20 % av koldioxidskatten.
Både för anslutning av el och fjärrvärme krävs stora investeringar. I kalkylen uppskattas fjärrvärmeanslutningen kosta 500 000 kr och elanslutningen 1 000 000 kr. Tillsammans utgör
detta 25 % av investeringskostnaden. I samband med anskaffning av tomtmark måste som
ovan nämnts dessa kostnader undersökas för den plats som är aktuell.
Kalkylen är gjord som en självkostnadskalkyl med en kalkylränta på 5 %. Skördenivå har satts
till 70 kg/m2. Med dessa och andra antaganden som gjorts i kalkylen blir självkostnaden (produktionskostnaden) 22,37 kr/kg tomat. Avkastningen på investerat kapital blir alltså 5 % om
tomaterna kan säljas till detta medelpris. För en avkastning på 10 % skulle medelpriset behöva vara 24,01kr/kg.
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Skördenivån är en osäker faktor i tomatodling, särskilt som detta är en ny odling och den ska
bedrivas på ett sätt som ingen har direkt erfarenhet av. Assimilationsbelysningen och den
långa kulturtiden är anledningen till av vi räknat på så pass hög skörd som 70 kg/m2. En förutsättning är emellertid at plantorna kan hållas friska under nästan ett helt år. I kalkylen
finns en känslighetsanalys som visar hur skördenivån påverkar produktionspriset. Får vi bara
50 kg/m2 kostar det 29,73 kr at producera ett kilo tomat i denna anläggning, men blir skörden 90 kg/m2 kostar det bara 18.28 kr.
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Fiskodlingen
Fiskodlingen inryms i en separat del av växthuset vilken avskiljs och isoleras på lämpligt sätt.
Golvet gjuts i denna del liksom i den del som används till slakt för fisk, personalutrymme och
packlokal för tomaterna. Fisken odlas i kar av olika storlekar och fisken flyttas mellan dessa
allteftersom den växer till. Vattnet i fiskodlingen pumpas runt och renas i flera steg. En viss
del av vattnet avdunstar och en del tappas av och används i tomatodlingen eftersom detta
vatten innehåller näringsämnen från fiskarnas avföring. Påfyllnad av vatten sker antingen
med rent kranvatten eller med vatten som återcirkuleras från tomaterna.
Kalkylen är gjord för Tilapia. Fisken köps in som småfisk och odlas till lämplig konsumtionsstorlek. Från småfisk till salufärdig fisk tar det omkring 200 dagar. Fisken slaktas vid en vikt
runt 500 g. Tilapia växer snabbt till en storlek av mellan 0,5 – 1 kg, men sedan avtar tillväxten. Tillväxthastighet beror på en rad faktorer såsom temperatur, fodermängd och foderkvalité.
Produktionskapaciteten antas vara proportionell mot tankvolymen. I kalkylen har vi räknat
med en tankvolym på 150 m3 och sedan antagit at årsproduktionen av slaktfärdig fisk är
13,33% av tankvolymen, dvs 20 ton. Om fiskmängden i odlingen minskas eller ökas kan
denna siffra lätt ändras och kalkylen räknas då om automatiskt.
En viss del av fiskarna dör under uppfödningen vilket i kalkylen specificeras som en överlevandsprocent. Om dessutom slaktvikten specificeras kan Excelmodellen beräkna antalet
fiskyngel som måste köpas in varje år. Om fisken säljs orensad får man betalt för slaktvikten,
men i kalkylen finns även en möjlighet att lägga in slaktförluster om inälvorna tas ur eller om
fisken fileas innan den säljs. Är det så att en viss del av fisken inte alls kan säljas utan måste
kastas kan detta också läggas in som slaktförlust.
Det försäljningspris som beräknas för fisken är liksom för tomaterna ett självkostnadspris.
Hänsyn har tagits till slaktförluster. I grundkalkylen där antagandet gjorts att fisken säljs hel
och orensad blir produktionspriset 59,34 kr/kg. Detta är ett partipris exkl. moms.
Den största kostnaden i kalkylen är fiskfodret. Antagandet har gjorts att det går åt 1,2 kg foder för att odla fram 1 kg fisk. Olika foderkvalitéer används beroende på fiskens storlek, men
med ett medelpris på 20 kr/kg blir foderkostnaden närmare 480 000 kr/år vilket motsvarar
24 kr/kg producerad fisk.
Den näst största kostanden i denna kalkyl är avskrivningar och räntor på anläggningen. Investeringskostnaden beror helt på vilken utrustning som köps in och kan säkerligen variera
mycket. De kostnader vi här räknat med slutar på drygt 2 milj. kr, men de ska ses som
mycket grova uppskattningar.
Även arbete är en stor kostnad, speciellt i en liten odling som denna. Vi har antagit att det
krävs 800 arbetstimmar per år vilket motsvarar en knapp halvtidstjänst. I större odlingar blir
arbetet mera rationellt.
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Kalkylen ska i första hand betraktas som en mall för hur en fiskodlingskalkyl kan göras, men
förhoppningsvis ger den en bild av storleksordningen på de kostnader som är förknippade
med fiskodling inomhus i recirkulerande system. Den som planerar att starta en fiskodling
bör ta in priser på de viktigaste kostnadsposterna och räkna med dessa i en egen kalkyl. I excelmodellen är fält ämnade att ändra vid en sådan anpassning markerade med gul färg.
Den Excelkalkyl som refereras till har filnamnet Tomat2000_Fisk200_Sandin2017.xlsx och är
bilagd denna publikation.

Figur 12. En skiss, se ovan, på en växthusanläggning med akvaponiskt system för kombinerad odling av tomat och tilapia.
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Figur 13.Schematisk illustration av en akvaponik gjord av Peter Lönnegård och Fredrik Indebetou baserat på ett koncept
utvecklat av Håkan Sandin, Anders Kiessling och Fredrik Indebetou. Tillstånd lämnat av Håkan Sandin från SSE-C.

Figur 14. Principiell skiss utvisande Svensk Fiskodling AB:s RAS-anläggning på Ljusterö. (1) Odlingskar för abborre alternativ
regnbåge; (2) lågreservoar för uppsamling av vatten från odlingsbäddar inomhus och utomhus, (3) huvudcirkulationspump
för vatten; (4) trickelfilter för gasutbyte (tillförsel av syre och avlägsnande av koldioxid); (5) sedimentationstank för avskiljning av lätt sedimenterbart material; (6) odlingsbäddar för tomater eller andra grönsaker; (7) utomhus placerad odlingsbädd för t ex salix; (8) cirkulationspump för utomhus placerad odlingsbädd (bild enligt Frostell
20150126_SIA_UrbanFood_150125).

25

Gestaltningsprogram för utveckling av akvaponiska produktionssystem med restvärme som resurs

Möjligheter och hinder
Möjligheter
Under projektperioden för ”Delad energi är dubbel energi” har ett flertal platser att förlägga
en akvaponik, dvs. en kombinerad produktion av fisk och grönsaker, kommit fram. Nedan
anges några av de förslag som har diskuterats.
En forskningsanläggning på Alnarp
En anläggning i Alnarp skulle dels vara en forsknings- och utvecklingsanläggning dels en visningsanläggning. Fördelen med att placera en anläggning på Alnarp är att här finns kunskap
om odling av fisk respektive grönsaker i växthus och på friland. En visningsdel av anläggningen skulle öka attraktiviteten för att besöka anläggningen och ta del av information om
hur restvärme kan användas. Delar av anläggningen skulle också kunna användas i undervisningssyfte för studenter i olika utbildningsprogram.
Samtal med ett företag som säljer koncept för landbaserad fiskproduktion där affärsidén är
att använda tomma byggnader på landsbygden för detta ändamål, visar på att det från företagets sida främst är tomma byggnader på landsbygden som är av intresse för anläggning av
landbaserade fiskodlingar. I en gårdsmiljö på landsbygden finns den infrastruktur som behövs för denna verksamhet. Många av landsbygdens företagare utbildar sig på Alnarp, vilket
talar för att förlägga en forsknings- och utbildningsanläggning också avsedd för utbildning på
Alnarp.
Några olika placeringar av denna anläggning på Alnarp har bland annat diskuterats med
Green Innovation Park, Niclas Östlund som arbetar för att utveckla Alnarps Campusområde.
Se kartor över del av Alnarps Campusområde samt Alnarps egendomsområde nedan.
Överskottsvärmen skulle kunna komma från fjärrvärmeanläggningen på campusområdet alternativt via en rörledning från Sysavs avfallsstation. Det senare om större produktionsanläggningar med användning av överskottsvärme skulle kunna rymmas på Alnarps Campusområde.
För att anlägga en forskning- och utvecklingsanläggning eller kommersiella produktionsanläggningar för fisk- och grönsaker på Alnarpsområdet behöver en grundlig diskussion med
SLU :s ledning och Green Innovation Park genomföras. För att sådana planer skall kunna förverkligas behöver översikts- och detaljplaner tas fram. Scenariet är emellertid mycket intressant. Flera olika tänkbara placeringar kan vara intressanta. På kartorna nedan är det områdena vid Södergård och Mellangård som är intressant för större produktion, då de områdena
lätt kan nås av en ledning från Norra hamnen i Malmö. Området norr och öster om växtskyddsvägen är mer lämpligt för placering av en forsknings- och utvecklingsanläggning. Detta
av flera skäl. Dels kommer anläggningen ligga tillsammans med övriga lokaliteter som används för forsknings-, utvecklings- och utbildningsändamål. Dels går det ganska enkelt att ansluta till fjärrvärmeanläggningen på Alnarps Campusområde.
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Karta 1. Karta på Alnarps campusområde med tänkt platser för en akvaponikanläggning. Karta från
Lantmäteriet.
Bild på en fiktiv placering i Alnarpsparken. Tanken är att anläggningen skulle kunna placeras norr
om växtskyddsvägen på bilden ovan i anslutning till institutionen för biosystem och teknik.
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En akvaponik i Malmös västra hamnområde.
En växthusanläggning i Malmös västra hamnområde med landbaserad fiskodling och grönsaksodling samt med intensiv frilandsodling i upphöjda bäddar av grönsaker, skulle tydligt
kunna visa på möjligheterna med närodlade livsmedel som använder restvärme från närliggande företag. Kommersiella odlingar samt gärna i kombination med en visningsanläggning
skulle kunna vara attraktivt för Malmö som stad att visa upp som ett konkret exempel på hur
restvärme kan användas. Visningsanläggningen skulle kunna användas i utbildningssyfte för
allmänheten och för skolor och också utvecklas till att bli en turistattraktion mm. Se bilden
nedan.

Inom Malmö västra hamnområde finns det restvärme som troligtvis är möjlig att använda för
detta ändamål. Restvärme finns att hämta på returledningarna från fjärrvärmenätverket
Man skulle också kunna tänka sig att kyl- och frysanläggningar från större matvaruaffärer i
västra hamnen, skulle kunna vara tänkbara leverantör av restvärme under förutsättning att
produktionsanläggningen läggs i anslutning till butiken. Matvarubutiker på flera håll i landet
tittar just nu på möjligheten att själva producera färsk fisk och färska grönsaker i mindre anläggningar. Detta koncept skulle också kunna kombineras med restaurangverksamhet.
Tomma byggnader som skulle kunna användas för landbaserad fiskodling finns möjligtvis
även inom detta område. Frågan ställs också, om det över huvud taget är möjligt att långsiktigt arrendera mark eller köpa mark för en rimlig kostnad inom Malmö hamnområde för att
uppföra anläggningar för livsmedelsproduktion. Det är naturligtvis en förutsättning för att
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investeringar skall komma till stånd. Alternativet är att byggnationen kan utföras på lämpliga
tak i området. Oavsett vilket måste möjligheterna utredas, dels om intresse för det skisserade scenariet finns, dels om och översikt- och detaljplaner kan upprättas.
Livsmedelsproduktion kräver alltid stor noggrannhet och kontroll på föroreningskällor av
olika slag. I staden kan det vara viktigt att tänka på luftkvaliteten speciellt.
En akvaponik på Spillepengen
Inom Sysavs område på Spillepengen finns det närhet till restvärme som skulle kunna användas för del av uppvärmning för kommersiell produktion av livsmedel i växthus.
Fördelarna med detta område jämfört med Alnarps egendomsområde är att restvärme finns
inom närområdet.
Livsmedelsproduktion kan vara tveksamt med tanke på smittorisk från närliggande avfallsanläggning. Eventuellt kan slutna växthussystem med slussar och filter vara nödvändigt.
Ett Alternativ kan vara det område som ligger väster om motorvägsanslutningen i Arlövs
kommun, alldeles i anslutning till Alnarp.
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Hinder, risker och möjligheter
Vid sidan av den tekniska utformningen av själva produktionsanläggningen är klimatförhållande i växthuset med fokus på ljus, ventilation och temperaturreglering en särskilt avgörande faktor vid användning av restvärme i akvaponisk produktion. Tekniken är delvis okänd
och behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser är viktiga. Det är därför avgörande att ha
en nära kontakt med kunniga forskare, både när anläggningarna utformas, men också över
tid. Val av växt och fiskkombination är väldigt viktigt i en akvaponik och optimering av dessa
komponenter är av stor betydelse. Förhållanden mellan växt och fisk, dvs. mängd föda, antalet fiskar, typ av fiskart måste anpassas till växtproduktionen. Hur tekniken och produktionen
utformas kommer att bli avgörande för den biologiska stabiliteten i akvaponiken och det
ekonomiska resultatet.
Att hitta kunniga och intresserade entreprenörer liksom personal kan vara en begränsande
faktor vid uppstart.
Det är sannolikt ett hinder av stor betydelse om området som är tänkt för de industriella etableringarna av fisk och grönsaker inte blir tillräckligt stora (ca 100 hektar), för att möjliggöra
en genomtänkt planering av industriella symbioser. Att planera ett livsmedelskluster är en
mycket kreativ tanke, som å andra sidan är en möjlighet för varje kommun i Sverige. Att få
tillgång på värme, el, avlopp och andra gemensamhetsanläggningar är naturligtvis självklart
och kan delas med flera intressenter. Men det finns speciella möjligheter i ett livsmedelkluster att ta till vara på bl.a. organiskt material, som kan cirkuleras på ett hygieniskt och genomtänkt sätt. Logistikbehoven är också speciella med t.ex. obrutna kyl- och fryskedjor och
mycket stora volymbehov. Specialutformade anläggningar för lagring och frammognad av
frukt och bär är också av betydelse. Att på ett genomtänkt sätt planera för detta på ett och
samma område kommer att skapa många vinster och lägre kostnader för företagen som etablerar sig i ett sådant industriområde.
Om primärproduktion av fisk, grönsaker, kött mm. förläggs till ett och samma område skapar
det också enorma möjligheter till förädling av alla tänkbara slag. Risken är att kommuner i
Sverige inte ser möjligheten att skapa speciella livsmedelskluster med fantastiska möjligheter till industriell symbios. I dagens situation är det viktigt att kommunerna aktivt marknadsför möjligheterna att skapa sysselsättning,

Förslag på andra utvecklingskoncept.
SLU har under projektets gång föreslagit andra projektidéer som har potential att kunna utvecklas.
Dessa kräver emellertid helt andra insatser och finansierng för att kunna realiseras.

1. Malmö industriella livsmedelskluster på en yta runt 100 hektar
a. Symbiotiska industrilösningar med växthus, fiskodling, logistiklösningar,
kyl/frysanläggningar, förädling av produkter, utbildning
2. Den ätbara staden. Ätbara frukter, bär och grönsaker över hela staden
a. Uppvärmda planteringar
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3. Glasstaden
a. Inglasade vistelsemiljöer; ex.vis. torg och gågator
4. Akvaponiska demositer på flera platser i staden.
5. Attraktiva hamnar och industriområden
a. Nära vattenupplevelser, uppvärmda installationer, attraktioner för turister.
b. Offentliga uppvärmda bad året runt
6. Ett helautomatiskt billager, för nya bilar som anländer i norra hamnen. Lagret byggs
på höjden och utformas med helautomatisk in-, utlastning och dockningsstationer för
vidaretransporter ut i landet. Som en speciell attraktion kan taket på billagret utformas som en inglasad grön restaurang och vistelsemiljö förslagsvis med produktion av
egen fisk och frukt samt egna bär och grönsaker. Bilföretagen som importerar bilar
kan ha exklusiva visningar av sina nya modeller, provkörningar på specialbyggda och
attraktivt utformade testbanor (förarlösa bilar mm.).

8. Bildreferens Automatiks parkeringshus i Köpenhamn (publicerad på internet)
9.
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