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Berättelsen om Delad energi är dubbel energi
- Det började redan med…



#urbansymbiosmalmo

Berättare:  

Ellen Corke och Malin Norling
Projektledare Delad energi är dubbel energi, Malmö stad



• Malmös ambition:
- Mål och miljöprogram
- Konkurrenskraft hos företag
- Utnyttja vårt unika (hamn)läge

• Tidiga projekt
- E-harbours; Hållbarheten och Studie i resursflöden
- EPIC; Industriell symbios kopplat till bioenergi i hamnregioner

• Etablering av nätverk

2012-2013

Vi tar det från början…

- Core Port och logistisk nod
- Hjärtat av energiproduktion och avfallshantering
- God mix av aktörer
- Oexploaterade ytor, utvecklingsområde
- Liten yta – enorm potential för uppskalning



• Fortsatt etablering av nätverk
- Kunskapsbyggande – dialog med företag och omvärldsbevakning

- Kunskapsspridning – dialog med företag, samt arrangerande och 
medverkande i events

- Intern förankring

• Metodik för att fånga cleantechmöjligheter och identifiera symbioser

• Inledande arbete kring vision för hamnområdet

2012-2013 2014-2015



2012-2013 2014-2015 2016

Innovation och nya 
affärsmöjligheter



I Malmös hamnområde delar vi!
– stärkt konkurrenskraft via industriell symbios

Vision 2040

2012-2013 2014-2015 2016
Industriell symbios som vi ser det!

”Industriell symbios innebär att företag 
och organisationer samverkar på nya 
sätt, som är bra för miljön och ger 
tydliga ekonomiska fördelar. Denna 
samverkan ger mervärden som 
effektivare resursanvändning och lägre 
miljöpåverkan, nya innovationer och 
produktutveckling, ökad lönsamhet och 
konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och 
nya företagsetableringar samt 
erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling.”

Vi verkar för att… 
… stad, hamn och industri utvecklas i samverkan för en hållbar och integrerad stad.
… företag och organisationer arbetar i symbios för att ta fram nya produkter, tjänster och 
servicefunktioner.
… stimulera intresset för industriell symbios genom att erbjuda mötesplatser samt sprida 
kunskap, erfarenheter och koncept.
… ett långsiktigt åtagande som skapar trygghet för alla som investerar kunskap och 
kapital.
… använda bästa tillgängliga teknik och testa nya kreativa lösningar.
… fånga upp och accelerera idéer och innovationskraft. 
… till en början inrikta arbetet på utvalda fokusområden; energi, logistik och avfall.
… avstampet tas i hamnområdet, där företagsstrukturen ger goda förutsättningar att 
utveckla industriell symbios. 
… på sikt involvera fler företag och organisationer inom Malmö, även utanför den 
traditionella industrisektorn. 



2012-2013 2014-2015 2016 2017

50 % mer värme till fjärrvärmenätet

Värme från renat avloppsvatten 
täcker 7-8 % av stadens värmebehov

Kunskapsspridning
Innovation & affärsmöjligheter



2012-2013 2014-2015 2016 2017 2018

Delad energi steg 3 



Malmö tänker cirkulärt



• Förebygga avfall

• Sortering & insamling

• Effektiv avfallshantering

• Energiåtervinning

• Energilösningar

• Förnybar & återvunnen energi

Från energi till resurser



Från energi till resurser



Fördjupad utveckling av innovativa lösningar för industriell & urban symbios

1 – Utveckling mot en biobaserad och cirkulär ekonomi i Malmö

2 – Resurseffektiv avfallshantering med fokus på återbruk och 
materialåtervinning

3 – Kretsloppslösningar med integrerat grepp mellan energi, avfall och VA

4 – Nya innovativa energilösningar som skapar värde av lågtempererade 
spillvärmeflöden

5 – Materialisering av industriell symbios i Malmö

6 – Utvärdering av industriell symbios på slutkonsumentnivå

7 – projektledning, 8 – utvärdering, 9 - kommunikation

Delad energi steg 3 - arbetsuppdelning



Resurseffektiv avfallshantering med fokus på

återbruk och materialåtervinning
- status och fortsatt arbete



#urbansymbiosmalmo

Anders Persson och Ellen Lindblad
Sysav Utveckling



Arbetspaket 2

Utformning och 

igångsättning av 

grovavfallstjänst kopplat till 

Returen

Syfte

Att tillsammans med boende och 

fastighetsägare i närheten av den kvartersnära 

återbrukscentralen ReTuren utforma och testa 

en tjänst för insamling av grovavfall på ett sätt 

som gynnar återbruk och materialåtervinning. 

Involveringen av kunder och aktörer främjar en 

kultur för en rörelse uppåt i avfallshierarkin.

Mål

Utvecklad tjänst på plats som går att applicera 

på fler ställen

Koncept för utformning av 

”återbrukscentral”

Syfte

Utveckla ett koncept för hur en 

återvinningscentral hade kunnat utformas, 

utvecklas och drivas för att i större utsträckning 

gynna återbruk

Mål

Ett skriftligt, men verklighetsförankrat, koncept 

för hur en ”återbrukscentral” hade kunnat 

utformas. Utgångsläge Malmö men med 

möjlighet att implementera på andra orter



Arbetspaket 2

Grovavfallstjänst

Samverkan mellan fastighetsägare, Malmö Stad, VA 

SYD och Sysav

Första versionen av tjänsten igång under hösten 

2018

Under 2019: Process med utvärdering – justering –

ny version



Arbetspaket 2

Modell för återbrukscentral
(Storskalig lösning för att öka återbruk från alla 

återvinningscentraler)

Genomförd omvärldsanalys

Workshops och referensgruppsmöte

Förstudie

Kund
Lokal 

insamling 
på ÅVC

Central 
sortering

Utflöde via 
externa 
aktörer

Kund

Utflöde via 
reparation
sverkstad 

etc. 



Verktyg som ska främja symbios och bidra till nya

affärsmöjligheter



#urbansymbiosmalmo

Ellen Corke
Malmö stad



Arbetspaket 1 och 5

Varför? 
 Vad vill vi 

uppnå?

Underlätta för 
symbioser genom 
stadsplaneringen

Underlätta för 
verksamheter att hitta 
samverkansmöjligheter 
och bli resurseffektiva

Få fler verksamheter 
att arbeta 

avfallsförebyggande

Bättre kunskap kring 
möjligheterna med 

urban symbios

Visa Malmös 
utvecklingsambitioner

Väl förankrad 
process



Digitalt verktyg

Vi ska utveckla ett verktyg för match-making och en plattform för 
marknadsföring…

…MEN vi behöver backa ett steg först!

Steg 1 Digitalisering av Årsrapport

Steg 2 Uppföljningsapplikation (tillägg)

 Verktyg för match-making

 Interaktiva kartor



Miljöbalken som stöd för att främja symbioser

Samma mål - två perspektiv:

- Samverkan med kommunal miljötillsyn för 
att främja symbioser m h a Miljöbalken 

- Genom Miljösamverkan Skåne genomförs 
utbildningsinsatser för inspektörer  heldag 
här i Hyllie imorgon 18 oktober.

- Kunskapsbyggande hos verksamheter 
kring tillämpningen av Miljöbalken 

- I många fall finns rätt reglering men modet 
och viljan att testa förändringar mot cirkulära 
affärsmodeller finns inte  heldag på ämnet 
den 24 april 2019



Intern förankring - Symbiosfunktionen



Intern förankring - Symbiosfunktionen



Intern förankring - Symbiosfunktionen



Extern spridning - Affärsmöjligheter

• Workshopserie Sofielund

• Frukostseminarium och 
idéutveckling i hamnen

• Test av symbiosfunktionen – en 
verksamhet som behöver flytta

1
• Identifiera verksamheter i området 

Desktop - Projektgrupp

2
• Workshop om Urban Symbios

Öppet seminarium

3
• Identifiering av resursflöden

Individuella möten – Verksamheter och projektgrupp

4
• Utvecklingsidéer och symbiosmöjligheter

Gemensamma workshops

5
• Strategi för Sofielund och specifik affärspotential/affärsutveckling

Arbetsgrupp Sofielund i samverkan med verksamheter



Resursdeklarationer
- en modell för integrerade kretsloppslösningar



#urbansymbiosmalmo

Maria Lindroth och Annie Bengtsson
E.ON och WSP



Leverans Etapp 1, AP3

Utveckling av nya koncept och modeller för integrerade kretsloppslösningar.
Ansvarig: E.ON

1.1. Projektet ska ha utvecklat minst två nya koncept eller modeller för 
integrerade kretsloppslösningar.

• Arbetsprocessen

• Utmaningar längs vägen

• Resultat

• Diskussion



Initialt – roller, ansvar, resursflöden 
– Förståelse för varandra

Eventuell egen produktion

El, värme, kyla

UT

Inköp

El, värme, kyla: Ex. Nätbolag, Handelsbolag

IN

Användning

Fastighet

UT

Återvinning

Ex. FTX mm

Inköp

Hyresgäster

IN

Fastighetsägare

UT

Insamling

Ex. VA SYD

Återvinning

Ex. Sysav

Inköp

Dricksvatten: Ex. VA SYD

IN

Användning

Fastighet

UT

Återvinning

Vatten: Ex. VA SYD, fastighet

Energi: Ex. VA SYD, E.ON

Insamling/Rening

Avloppsvatten: Ex. VA SYD

Dagvatten: Ex. VA SYD

ENERGIAVFALL VATTEN



Drivkrafter & Incitament

Formulera metod & 
indentifiera pilotgrupp

Intervjuer
Mini-workshops (avfall, 

vatten, energi)

Utforma 
resursdeklarationen

Omvärldsbevakning

DialogmötenReferensgrupp

Resursdeklaration



Utmaningar längs vägen
• Incitament

• Tydligt hos oss deltagande parter

• Väldigt svagt hos potentiella användare



DRIFT-
NETTO

FASTIGHETSÄGARE
(ÄGAR-KRAV)

KUND

KRAV

Avfallspriser

Energipriser

Vatten- & VA-
priser

Mobilitet?

Pris per kärl

Fast avgift

Ej viktbaserat ?

Fast avgift

Rörlig (lågt pris)

Spillvatten = 
schablon

Rörlig prismodell

Profilering

Social 
hållbarhet & 
engagemang

Goda exempel:
- Greenhouse Augustenborg

Lagar

Goda exempel:
- Delningsekonomi

Incitamentskarta



Utmaningar längs vägen
• Incitament

• Tydligt hos oss deltagande parter

• Väldigt svagt hos potentiella användare

• Statistikkällor

• Energi tillgängligt

• Avfall och Vatten bristfälligt

• Många intressenter längs vägen

• Hyresgäster med egna avtal 

• Avfallsentreprenörer på konkurrensutsatt marknad

• Tjänsteföretag i fastigheter



Resultat 
- Två koncept/modell för integrerade kretsloppslösningar



Resursdeklaration - Koncept för 
kretsloppslösningar på fastighetsnivå 

• Användbart för fastighetsägare

• Bygger på energideklaration

• Visualisera både cirkularitet inom och mellan flöden

• Demoversion - resursdeklaration



ANVÄNDNINGTILLFÖSEL CIRKULÄRA FLÖDEN

Central LokalLokal Central

Återvunnen energi; fjärrvärme, biogas 

% Förnybar 
energi 
% Återvunnen 
energi

Ventilationsåtervinning 
Avloppsåtervinning 

Lokal energiproduktion  
% Egenanvänd energi 

Fastighetsel 
El för uppvärmning 
Värme 

38

Dricksvatten Dagvattenhantering
• Avkopplade stuprör
• Fördröjning av dagvatten 

Restavfall 
Matavfall  
Grovavfall

Tidningar 
Glas 
Plast 
Papper 
Metall 

Elektronik
Ljuskällor  
Batterier

Användarnära källsortering 

ENERGI 

VATTEN

AVFALL

Ectogrid



Koncept för kretsloppslösning på stadsnivå 

• Integrering av befintligt verktyg för energi med modell för avfall 

• Verktyg med Malmö stad som mottagare

• Visualisering med medborgaren som målgrupp



Avfall

Avfall  från 
staden

Avfall utanför 
staden 

Cirkularitet X%

kretsloppslösning på stadsnivå 



Y % X %

Avfall

Avfall  från 
staden

Avfall 
utanför 
staden 

Cirkularitet X%



Fikapaus
- Återsamling i biografen för Urban symbios lyfter Malmö -

kommunikation & marknadsföring

Presentation av Malin Norling, Anders Persson & Maria Lindroth



ectogrid
- Äntligen ett koncept som möjliggör brett

nyttjande av lågvärdiga spillvärmeflöden!

Presentation av resultat av leverans 2, Lars Bierlein E.ON



Ett nytt sätt att se på 
värme och kyla



Ett nytt sätt att se på 
värme och kyla



Ett nytt sätt att se på 
värme och kyla



Hur ectogrid fungerar



Metod för utveckling 
av affärsmodeller

• Insamling, bearbetning och analys av 
information

• Nära dialog med kunder (>30 potentiella 
projekt)

• Kunders behov och drivkrafter i olika 
segment och marknader

• Olika konfigurationer av systemet och 
integrering med befintlig infrastruktur

• Marknadsförutsättningar i urval av 
europeiska länder, USA och Kina

• Globala trender

• Iterativ utformning av affärsmodeller
• Direktförsäljning (3 undermodeller)

• Licensiering

Utveckling av affärsmodeller för 
delningsekonomi med lågtempererade 
spillvärmeflöden



Direktförsäljning med 
tre affärsmodeller Köpa

energi

Äga
utrustning

Dela
investering

• Ger kunden möjlighet att 
välja det upplägg som 
passar kundens situation

• Skapar valmöjlighet över 
tiden och undviker 
inlåsningseffekt



- Mer information finns på

deladenergi.se

ectogrid.com



Improved User Engagement in Circular Solutions 



#urbansymbiosmalmo

Murat Mirata
Linköpings Universitet



What makes innovations succeed?



Aim

Improve awareness, 
interest and demand for 
resource innovations



How

• Select and engage consumers/clients/users from relevant target
groups;

• Allow them to interact with/experience selected innovations;
• Early feedback on concepts;

• Testing of prototypes

• Capture and utilize their feedback for refinements – for increased
interest and demand



Focus/reference groups
Underrubrik



Focus group-building/facility owners & operators. 

• Wihlborgs

• MKB

• Avfall Sverige

• Helsingborg Stad

• Malmö Stad

• Hyllievångskolan, Gottorp, Glasbruket, Fågelbacken, Västra hamnen (?)

• Trianon (?)

• Brf Sigge (?)

• IKEA (?)



Resource declarations – building/facility owners & operators. 

• Energy
• Interest & incentives on renewable energy – not on recovered

• Waste
• Limited incentives for reduction/better mgt.–too cheap to waste; 
• Miljörum maintenance and its maintenance is a bigger cost
• Purchase & internal management costs are stronger leverages
• Inadequate data
• City functions are a major source

• Water – no incentives, but clearer potentials

• Knowledge needs to be combined with incentives

• ”Declaration” are not the best label



Återbrukscenter

• Create more and higher-value from waste

• Reference group
• Hemmlis (rent a furniture)

• Humana

• Soeco (used office furniture)

• Erikshjälpen

• Handyhands (handmade decorative artefacts=

• The upcycle collective

• Sarah Button Recycle



Återbrukscenter – Example thus far

• Different valuation by different actors

• Demand and supply compatibility

• Symbisos among re-use actors

• Skill-resource mismatch

• Market transparency through digital tools

• Capture resources before they become waste

• Creativity hub

• Branding – recovered in Malmö

• SKANE-Hub



ReTuren - Bulky waste collection & utilisation in Lindängen

• Low-income, high diversity settlements; 

• Limited separation and access to central recycling centers

• Focus group: 
• Facility caretakers

• Miljövärder/grovavfallsambassadörer 

• Citizens (housewifes / young people / retired skilled inhabitants)



Resource plans in industry

• Digitalisation of information; 

• Preparation of resource plans – similar to energy plans that are in 
place today; 

• Dialogue with candidates on-going: 
• TeTe
• Norcarb
• Pågen
• Ball
• Arsani
• Lantmännen Cerelia
• Vink
• Special yeast
• Paxxo



Ectogrid

• Pilot development on-going in Lund

• Will concentrate on public energy utility companies
• Starting with Kiruna

• Possibly extending to others. 



Symbiosfunktion

• Planning a test/simulation
• An actual case
• A hypothetica case

• Focus group candidates
• Näringslivskontoret
• Stadsbyggnadkontoret
• Fastighetskontoret
• E.ON
• Sysav
• VA Syd
• Norcarb
• Others as relevant. 



Tack för idag!


