Interaktiv karta
Interaktiv

Ett symbiosfrämjande verktyg
Potentialen för symbios i Malmö är stor, inte minst i hamnområdet
som är i en expansiv fas med stora industrier. Vi vill använda industriell symbios
som arbetssätt för stadsplaneringsprocesser och näringslivsutveckling i stor skala.
Vi ser potential i utveckling och förverkligande av kretsloppslösningar inom
industri med syfte att skapa framtida attraktiva hållbara städer. Malmö stad har
därför en långsiktig plan att skapa ett verktyg för att underlätta matchmaking mellan
företag genom att skapa en interaktiv karta där restflöden och behov för att skapa
industriella symbioser synliggörs.
Genom kartan vill vi kunna visualisera vilka behov och resurser som finns att ta
tillvara på. Förhoppningen är att kartan kommer underlätta för nya aktörer att
välja Malmö, göra befintliga samarbeten smidigare, både inom staden
och näringsliv, och bidra till hållbar tillväxt.
Den interaktiva kartan fokuserar inledningsvis på hamnområdet
med ambitionen att växa till fler intresseområden.
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ectogrid™
Delad energi för en hållbar stad

Framtidens energilösning
I städer finns det enorma flöden av energi som inte tas till vara.
Det är så pass mycket energi att man hade kunnat täcka stora delar
av behovet av värme och kyla om man hade tagit tillvara på den.
Ectogrid™ gör det möjligt genom att koppla ihop byggnader med olika
energibehov, vilket betyder att man kan utnyttja varandras restenergi. Då kan vi
använda den redan befintliga energin på ett optimalt sätt innan vi tillför ny energi
till området. På så sätt kommer ectogrid™ att förändra synsättet på hur energi
hanteras i samhället. Potentialen är stor, inte minst i den internationella
omställningen från fossilbaserad till förnybar energi.
Det har genomförts omfattande informationsinsamling i form av dialoger med
potentiella kunder och användare i olika roller, branscher och länder. Genom
analys och noggrann anpassning till kunderna har vi tagit fram väldefinierade
affärsmodeller som är avgörande för att konceptet för delning och återanvändning
av lågtempererade spillvärmeflöden ska kunna spridas effektivt.
I Sverige finns det flera kunder som står i startgroparna för ectogrid™ och i
länder som Tyskland och England pågår det både förstudier och flera långt
gångna kunddialoger.
Delad energi kommer bli en standardlösning i
det hållbara samhället!

För hantering av det komplexa förhållande som uppstår när energi delas mellan olika aktörer i lokala
energinät har projektet levererat värdefulla bidrag till den IT-plattform som koordinerar och optimerar
interaktionen mellan aktörerna. Den grundläggande funktionaliteten i IT-plattformen används också
för att interaktivt demonstrera hur energiflöden kan delas. På så sätt kan kunskapen och användbarheten
av energidelning enkelt göras tillgänglig och spridas, både nationellt och internationellt.

Stärkt
konkurrenskraft
Interaktiv
karta via
industriell symbios
- I Malmös hamnområde delar vi!

Vision
År 2040 är utvecklingen i hamnområdet i Malmö fortsatt stark.
Nya arbetstillfällen har skapats och företagen har ökat sin lönsamhet
genom att bättre tillvarata varandras resurser.
Hamnområdet myllrar av liv och rörelse. En smart samverkan mellan
företag, organisationer och staden har skapat en resurseffektiv och innovativ
infrastruktur som föder nya produkter och tjänster. Hamnverksamheten sprudlar
och godsflödena över kaj och spår slår rekord. Energin som används är
huvudsakligen förnybar eller återvunnen och lokalproducerad.
Både företag och Malmö Industrial Park växer så det knakar och deras
varumärken är starka. Med avstamp i hamnområdet har både stora och
små aktörer satsat på industriell symbios där den enes avfall är den
andras resurs. Detta tankesätt har stärkt konkurrenskraften, minskat
både kostnader och miljöpåverkan. Malmö har en kärnhamn
och som en grön hamnport till resten av Europa lockar
den internationella besökare och investerare.
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Test av grovavfallstjänst
Mötesplats ReTuren i Lindängen är en kvartersnära återbrukscentral
och en nod för att sprida kunskap om hållbarhet. Här kan du göra allt från
att lämna farligt avfall till att laga en cykel eller delta i workshops. Du kan
även skänka möbler för återbruk och ta något du behöver istället.
Initiativet startade efter att fastighetsägare i Lindängen uppmärksammat stora
problem med grovavfall som produceras av de boende. Flera av de boende saknar
bil och har svårt att ta sig till de vanliga återvinningscentralerna, vilket gjorde att
onödigt mycket tid och resurser gick åt att hantera avfallet på plats.
Grovavfallstjänsten utformades i samarbete med boende, fastighetsägare,
kommunala tjänstemän, ReTurens personal, Sysav och VA SYD. Idag arbetar
återbruksaktörer tillsammans med de boende för att anpassa platsen efter
lokala behov. Nätverk och boendegrupper är välkomna att använda och
fylla lokalerna med kreativa idéer för att öka gemenskapen och
trygghetskänslan i området även utanför ordinarie öppettider.

De två fastighetsägarna Stena och Trianon har ca 1600 lägenheter på Lindängen och
den årliga kostnaden för hantering av grovavfall låg på ca 1500 kr per lägenhet.
Under pilotprojektet samlades det in ca 22 ton grovavfall, vilket motsvarar ca 10 % av
potentialen av det uppkomna grovavfallet inom upptagningsområdet. Ungerfär 10 %
av de inkomna mängderna cirkulerade till återbruk.
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From trash to treasure

Innovation och återbruk
Kan man göra mer av det som vi slänger på återvinningscentralerna?
Är återvinningscentralerna i själva verket ett upplag av material som kan bli
till nya säljbara produkter? I tävlingen Upcycle Challenge - trash to treasure ville
vi belysa möjligheterna med återbruk. Vi ville visa vilken potential det finns att
hämta från allt som slängs varje dag på återvinningscentralerna.
I tävlingen gav vi studenter och kreatörer inom design och hantverk i uppdrag
att skapa nytt av det som slängts på återvinningscentralen i Norra Hamnen.
Vi efterlyste nya, funktionella och säljbara produkter skapade av det som du
och jag klassat som oanvändbart. Resultatet ser du nedan. Allt detta på bara
en vecka och av åtta lag. Föreställ dig ett mer systematiskt sätt att ta
vara på slängt material. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma!
Utställningen är designad av Malmö Upcycling Service som även
har varit handledare för projektet.

Återvinningscentral
blir
Interaktiv karta

återbrukscentral
Nytt koncept för avfallshantering

Studier visar att mycket av prylar och material som lämnas på
återvinningscentraler (ÅVC:er) i betydligt högre grad skulle kunna
återbrukas än vad som sker idag. Som en del i utvecklingen av en mer
cirkulär stadsutveckling – en resurseffektiv avfallshantering med fokus på
återbruk och återvinning – har projektet tagit fram ett förslag till utformning av
en framtida ”återbrukscentral”. Konceptet är generellt såtillvida att det ska kunna
appliceras i fler regioner men studien har utgått från Malmö.
Idag är det vanligt att frivilligorganisationer bedriver insamling av prylar för återbruk
direkt på ÅVC. Detta kräver att olika organisationers personal, med olika fokus och
funktioner, själva gör insamlingen. Detta gör att många återbrukbara prylar l
ätt kan trilla mellan stolarna.
Projektets förslag innebär att insamlingen på återvinningscentralen sköts av dess ordinarie personal vid en försluss till ÅVC-infarten. Allt efterfrågat material och prylar
förs sedan till ett centrallager gemensamt för flera ÅVC:er. Där sker vidare
avfallshantering, det vill säga viss rengöring och kontroll av funktionalitet
och skadliga ämnen, så kallat förberedelse för återanvändning.
Sortering sker i de fraktioner som motsvarar efterfrågan från de
aktörer som kommer och hämtar förbeställt material/prylar.
Utmaningen i projektets förslag är att hitta aktörer för
centrallagrets utflöde samt allmänhetens attityd
och motivation för att i högre grad
konsumera återbrukat.
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Symbiosfunktionen

Samverkan för symbios
För att skapa symbioser i staden behöver även det kommunala
internarbetet stärkas. Det är så vi skapar goda förutsättningar för hållbar cirkulär
stadsutveckling tillsammans med invånare, verksamheter och näringsliv.
Därför skapades ”Symbiosfunktionen”, ett unikt samarbete som skapat
tydligare förankring inom staden. Genom det här arbetssättet arbetar
förvaltningarna tillsammans med systemägare (vatten, avfall, avlopp och
energi) och andra intressenter för att kunna stötta verksamheter att göra symbiotiska kopplingar. Syftet är att så kallade verksamhetsområden (industri- och företagsområden) i staden ska bli mer arbetsskapande, resurs- och yteffektiva samt ge
utrymme för ökad lokal energiproduktion.
Genom att skapa möten mellan stad, systemoperatörer och verksamheter kan
förtroenden byggas upp och möjligheterna att dela resurser genom
symbioser utvecklas. Den interaktiva kartan kommer att vara ett bra
underlag för den fortsatta dialogen.
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Användarperspektiv
på cirkulära innovationer

Samverkan för symbios
För att lyckas med cirkulära innovationer behöver vi förstå behov,
intresse och begränsningar hos deras potentiella användare. Inom projektet
Delad energi är dubbel energi har vi därför fört nära dialog med olika referensgrupper för att bättre kunna förstå användarnas perspektiv.
Dessa dialoger har sedan legat till grund för arbetet med att ta fram
resursdeklarationen, Återbrukskonceptet, Mötesplats ReTuren och ectogrid™.
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www.Deladenergi.se

En digital samlingsplats
Det finns all anledning att prata om, lyfta fram och upprepa de stora
möjligheter som finns i det cirkulära och symbiotiska förhållningssättet. Därför
skapade vi en digital samlingsplats för allt arbete som gjorts inom projektet.
På deladenergi.se kan du ta del av vår resa från 2015 och fram till idag.
Du hittar artiklar där våra projektmedlemmat citerats, eller utdrag från konferenser
där vi deltagit. Här hittar du även filmer på både svenska och engelska om
industriell och urban symbios.
Syftet med hemsidan var att skapa en utgångspunkt för alla som arbetar
symbiotiskt i staden, men även kunna inspirera fler till delandets möjligheter.
Gå in på www.deladenergi.se och läs mer om vår resa!
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Resursdeklaration

En integrerad kretsloppslösning
Parterna har genom dialog med andra aktörer tagit fram
modeller och koncept för att visa på integrationen mellan stadens
kretsloppslösningar i form av energi, avfall och vatten & avlopp. En stor del i
arbetet har varit att utveckla ett verktyg för att kartlägga och visualisera en
fastighets resursanvändning. Syftet med verktyget är att skapa förståelse och
kunskap kring hur olika resursflöden så som energi, avfall, vatten och avlopp
relaterar till varandra.
Projektet har bland annat tagit fram cirkulära index både på byggnads- och stadsnivå.
Förhoppningen är att en ökad kunskap om resursflöden också ska leda till förbättrad
hantering, men vilka ytterligare incitament behövs för att förändring ska uppstå?
De ekonomiska incitamenten för vatten-/avfallsminimering, förbättrad avfallshantering,
ökad utsortering och återvinning har visat sig vara relativt svaga. Andra drivkrafter
såsom policies och miljömål är starkare hos vissa aktörer, men bristen på mätning
och statistik i vissa resursflöden utgör hinder. Genom ett enkelt verktyg vill vi
underlätta för att andra incitament än de rent ekonomiska skapas, men också
samla in mer statistik i och med högre efterfrågan på data.
En demoversion av verktyget ”Resursdeklaration” har tagits fram
för att tydligare kunna visualisera konceptet och marknadens
intresse för ett sådant verktyg har undersökts.

