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1.#Projektbeskrivning#
!
Följande!projekt!har!genomförts!som!en!del!i!Vinnovaprojektet!”Delad!energi!är!dubbel!
energi”! –! ett! samverkansprojekt! mellan! Malmö! Stad,! E.ON,! SYSAV,! VA! Syd,! Norcarb,!
Lantmännen,!m.fl.!för!att!förbättra!resurseffektiviteten!och!energiförsörjningen!i!Norra!
Hamnen,!Malmö.!!
!
Norra! Hamnen! karaktäriseras! av! flertalet! stora! till! medelstora! industrier! –! många!
involverade! i! hamnverksamhet,! avfallshantering! och! energiproduktion.! I! området!
produceras! majoriteten! av! Malmös! fjärrvärme! men! det! finns! även! stora! flöden!
industriell!spillM/restvärme!som!idag!inte!har!någon!produktiv!nytta.!I!hamnen!sker!en!
stor!del!av!regionens!avfallshantering!(organiskt!så!väl!som!oorganiskt).!I!detta!projekt!
har! undersökts! hur! möjligheterna! ser! ut! för! att! utnyttja! tillgänglig! spillvärme! och!
organiskt! avfall! för! att! producera! livsmedel! genom! Livsmedelsinriktad! Industriell!
Symbios! (LIS).! Genom! symbiotiska! samarbeten! mellan! olika! aktörer! i! hamnen! har!
möjligheterna! för! energieffektivisering,! alternativ! avfallshantering! och! nya! processer!
inriktade! på! lokal! livsmedelsproduktion! undersökts.! Vidare! har! intresset! för! LIS!
undersökts! bland! olika! involverade! aktörer! och! problemområden! och! frågeställningar!
för! utvecklingen! av! LIS! har! identifierats.! När! möjligt! har! förslag! på! lösningar! och!
riktlinjer! för! vidare! arbete! tagits! fram! och! potentiella! nya! affärsM! och!
investeringsmöjligheter!presenterats.!
!!
Projektet!har!genomförts!i!tre!faser:!
!
Fas!I!
Introduktion! till! ”Delad! Energi”! och! kartläggning! av! involverade! aktörer,!
!
deras! materialM! och! energiflöden,! intressen! för! LIS! och!
!
huvudfrågeställningar/problemområden!för!respektive!aktörs!verksamhet.!
!
Fas!II!
Sammanställning! av! insamlad! data,! adressering! av! frågeställningar,!
!
undersökning!av!möjliga!synergier!och!produktionsprocesser!samt!förslag!
!
på!problemlösningar.!
!
Fas!III!
Rapportering! och! sammanfattning! av! resultat.! Rekommendationer! för!
!
vidare!arbete!och!förslag!på!riktningar!för!en!realisering!av!LIS.!

2.#Summering#Fas#I#

Syfte! för! fas! I! var! att,! genom! möten! med! involverade! intressenter! i! vinnovaprojektet!
”Delad! Energi”! (även! ESS! och! utvecklingen! av! Brunnshög)! undersöka! potentialen! och!
intresset! för! livsmedelsinriktad! industriell! symbios! (LIS).! Frågor! som! togs! upp! under!
mötena!var:!
!
M Vilka!intressen!finns!för!LIS!bland!de!olika!aktörerna?!
M

Vilka!är!de!största!problemområden!för!utvecklingen!av!LIS?

M

Vilka! frågeställningar! måste! adresseras! för! att! ta! nästa! steg! mot! en!
realisering!av!LIS?

!

!
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Insamlad! data! från! genomförda! möten! sammanställdes! i! fem! områdeskategorier.! Från!
dessa!identifierades!ett!antal!huvudfrågeställningar!som!skall!legat!till!grund!för!vidare!
arbete!under!fas!II!och!fas!III!(tabell!1).!!

3.#Fas#II#block#A:#Problemområden#och#huvudfrågor#för#LIS#

!
Fas!II!utfördes!i!två!parallella!arbetsblock.!I!block!A!adresserades!problemområden!och!
huvudfrågor! och! en! kartläggning! av! spillvärmeM,! organiska! avfallsflöden! och!
energibehov!i!Norra!Hamnen!genomfördes.!!
!
I! tabell! 1! presenteras! identifierade! huvudfrågeställningar.! Vissa! frågor! anses! extra!
högprioriterade! för! att! komma! vidare! i! utvecklingen! av! LIS! (fetstilt! i! tabell! 1)! och!
diskuteras! därför! djupare! nedan.! Frågor! anses! högprioriterade! om! de! beskrivits! som!
problemområden! av! flera! intervjuade! intressenter! eller! anses! fundamentala! för!
etableringen!av!LIS.!
!
Tabell! 1.! Identifierade! huvudfrågeställningar! för! utvecklingen! av! LIS.! Frågor! i! fetstilt! anses!
högprioriterade!för!utvecklingen!av!projektet.!

Kategori!
Teknologi!

Information!

Politik!

!

Huvudfrågeställningar!
3.1.1!Finns!tekniken!för!att!distribuera!låggradig!värme!och!för!!
!!!!!!!!!!!att!värma!upp!LISJprocesser?!
!
3.1.2!Kan!LIS!kopplas!på!returen!i!fjärrvämenätet?!
!
3.1.3!Finns!tillgänglig!kylteknik?!Skulle!man!kunna!använda!
!!!!!!!!!!avloppsvattnet!som!värmesänka!under!sommaren?!
!
3.1.4!Hur!ser!möjligheterna!ut!för!värmelagring?!
!
3.1.5!Finns!tekniken!för!algodling,!fiskodling,!växthusodling,!
!!!!!!!!!!!kompostering,!etc?!
!
3.1.6!Hur!kan!Norcarbs!nät!utnyttjas!för!LIS?!Vilka!värmebehov!kan!!
!!!!!!!!!!täckas!med!Norcarbs!restvärme!genom!detta!nätet?!
!
3.2.1!Vilken!skala!och!vilket!syfte!bör!LIS!i!Malmö/Brunnshög!ha!!
!!!!!!!!!!(industriell!produktion,!upplevelse!eller!distribuerat!i!staden)?!
!
3.2.2!Var!finns!passande!mark!för!LIS!och!vad!kostar!den?!
!
3.2.3!Vilka!värmeJ!och!materialflöden!finns!och!hur!ser!temperatur!
!!!!!!!!!!!och!volymfördelningen!ut?!
!
3.2.4!Vilka!nya!produktionsmetoder!är!mest!passande!och!vilka!praktiska!!
!!!!!!!!!!problem!har!dessa?!
3.3.1!Hur!kan!kommunerna!stödja!LIS?!
!
3.3.2!Hur!kan!LIS!hjälpa!kommunen!att!uppnå!sina!miljömål?!
!
3.3.3!Finns!det!juridiska!restriktioner!för!hur!avfall!får!användas?!
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Ekonomi!

Organisation!

3.4.1!Hur!skall!de!olika!affärsmodellerna!se!ut?!
!
3.4.2!Hur!ser!betalningsviljan!från!olika!aktörer!ut?!
!
3.4.3!Hur!stora!är:!
a)!!Investeringskostnaderna?!
b)!Arbetskraftskostnaderna?!
c)!Energikostnaderna?!
!
3.4.4!Vilka!potentiella!investerare!finns?!
!
3.4.5!Hur!ser!marknadspotentialen!för!LIS!ut?!
3.5.1!Hur!skall!avtalen!mellan!aktörerna,!och!mellan!producenter!och!!
!!!!!!!!!!!konsumenter,!se!ut!(kontrakt)?!
!
3.5.2!Drar!alla!involverade!i!LIS!åt!samma!håll?!Finns!en!gemensam!!
!!!!!!!!!!!vision!för!hur!slutprodukten!skall!se!ut?!
!
3.5.3!Vem!tar!den!samordnande!rollen!i!utvecklingen!av!LIS?!
!
3.5.4!Finns!det!entreprenörer!som!är!villiga!att!starta!och!driva!!
!!!!!!!!!!produktionen?!Vilka!hinder!ser!de?!
!
3.5.5!Hur!ser!en!kortsiktig!backMup!(vid!t.ex.!driftstopp)!ut?!
!
3.5.6!Hur!säkerställer!man!långsiktighet!i!systemet!(t.ex!hur!gör!man!om!
!!!!!!!!!!en!restvärmeleverantör!lägger!ner!verksamheten)?!

!
!
!
3.1.1!Finns!tekniken!för!att!distribuera!låggradig!värme!och!för!!
!!!!!!!!!!!att!värma!upp!LISJprocesser?!
!
Ett! problem! vid! användningen! av! industriell! spillvärme! är! ofta! att! värmeproducenten!
och!användaren!är!geografiskt!separerade.!Om!spillvärmeanvändaren!inte!ligger!i!nära!
anslutning!till!producenten!krävs!värmedistribution.!I!detta!projekt!har!två!alternativa!
distributionssystem! diskuterats:! Distribution! via! fjärrvärmenätet! och! distribution! i! ett!
separat!spillvärmenät.!!
!
Distribution*via*fjärrvärmenätet*
!
Tidigt! i! projektet! diskuterades! möjligheterna! att! nyttja! returledningarna! i!
fjärrvärmenätet! som! spillvärmekälla! och! distributionskanal.! Returtemperaturen! i!
Malmös!nät!ligger!typiskt!på!45!–!50!°C!och!bedöms!som!passande!för!uppvärmning!av!
växthus,! fiskodlingar,! etc.! Fördelarna! med! att! använda! fjärrvärmenätet! är! att!
infrastrukturkostnaderna! för! värmedistribution! hålls! låga! då! få! nya! ledningar! behöver!
byggas.!Dock!har!det!visat!sig!även!innebära!vissa!komplikationer.!
!
Först! och! främst! innebär! komplexiteten! i! Malmös! fjärrvärmenät! att!
ingenjörskostnaderna! för! installation,! och! för! att! säkerställa! att! återcirkulation! inte!
uppstår,! blir! mycket! höga.! Detta! skulle! bli! återkommande! kostnader! för! varje! ny!
delprocess!i!LIS!som!kopplas!på!fjärrvärmereturen.!

!
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!
Vidare! finns! det! risker! med! att! göra! en! produktionsprocess! beroende! av! ett! system! i!
kontinuerlig!utveckling.!Som!en!del!i!fjärrvärmens!effektivisering!strävar!man!ständigt!
efter!att!sänka!temperaturen!i!returledningen.!Förr!höll!returen!t.ex.!ofta!upp!mot!70!°C!!
där!den!idag!är!nere!på!40!–!45!°C.!Att!bygga!ett!produktionssystem!som!är!beroende!av!
dagens! returtemperaturer! kan! därför! vara! riskfyllt! då! vi! inte! vet! hur! framtidens!
fjärrvärmeteknik!ser!ut.!
!
Till!sist!finns!det!en!spridd!uppfattning!om!att!så!länge!man!tar!värme!från!returen!så!är!
det! alltid! ”rent! spill”! som! utnyttjas! och! att! detta! leder! till! ”minskade! värmeförluster! i!
systemet”.!Så!är!dock!inte!alltid!fallet!då!det!beror!på!vilken!typ!av!anläggning!som!skall!
värma! upp! returen! igen! innan! den! skickas! tillbaka! ut! på! nätet.! Vissa! typer! av!
anläggningar!gynnas!av!låga!returtemperaturer!och!då!kan!man!tala!om!att!det!är!”spill”!
som! utnyttjas! (dock! aldrig! 100! %),! men! andra! anläggningar! gynnas! inte! av! lägre!
returtemperaturer.! I! det! senare! fallet! kan! lägre! returtemperaturer! göra! att! den! totala!
energiförbrukningen!istället!ökar!då!man!behöver!mer!energi!för!att!värma!upp!vattnet!
till!fjärrvärmetemperatur!igen.!!
!
Tabell! 2.! Generell! beskrivning! av! vilka! anläggningstyper! som! gynnas/missgynnas! av! lägre!
returtemperaturer!i!fjärrvärmenätet.!

Anläggningar!som!gynnas:!
Stora!värmepumpar;!
!
Biopannor;!
!
Stora!
rökgaskondenseringsanläggningar;!!

Anläggningar! som! gynnas! till!
viss!del!
Små!och!medelstora!!
rökgaskondenseringsanläggningar;!

Anläggningar! som!
inte!gynnas:!
Oljepannor;!
!
Flispannor;!

!
!
Distribution*i*separat*spillvärmenät*
*
Situationen!i!Malmö!är!sådan!att!majoriteten!av!stadens!värmebehov!levereras!av!SYSAV!
och! Nordic! Engineered! Carbons! (Norcarb).! Detta! har! medfört! att! andra! potentiella!
spillvärmekällor! inte! utnyttjas! för! fjärrvärmeproduktion! och! därmed! skulle! kunna!
användas! i! LIS.! Genom! att! bygga! ett! separat! spillvärmenät! skulle! energin! kunna!
användas! utan! de! ingenjörsmässiga! komplikationer! som! uppkoppling! på!
fjärrvärmenätet! medför.! I! en! sådan! lösning! skulle! fjärrvärmenätet! kunna! agera! som!
backMup!system!vid!driftstopp!eller!andra!tekniska!problem.!Även!detta!system!har!dock!
vissa!komplikationer.!!
!
Å!ena!sidan!blir!investeringskostnaderna!för!ett!nytt!värmenät!stora.!Vid!distribution!av!
låggradigt! vatten! krävs! stora! flöden! och! därmed! stora! ledningar.! Detta! medför! högre!
infrastrukturkostnader,! speciellt! med! isolering! av! fjärrvärmekvalitet! (10! 000! –! 15! 000!
kr/m),! och! högre! pumpkostnader.! Å! andra! sidan! innebär! ett! separat! nät! lägre!
ingenjörskostnader! och! lägre! risker.! Värmeförlusterna! vid! distribution! av! låggradig!
värme! bedöms! som! mycket! små! och! ses! därför! inte! som! någon! begränsning! för! ett!
separat!nät.!
!

!
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För! att! ett! separat! nät! skall! bli! lönsamt! krävs! troligtvis! att! användaren! är! lokaliserad!
relativt!nära!spillvärmeproducenten!då!kostnaden!för!distribution!kommer!bestämmas!
av!dels!av!infrastrukturkostnaderna!och!dels!av!elkostnaderna!för!pumpning.!I!de!fallen!
där!enkelledning!kan!användas!(spillvärmeleverantören!har!inget!kylabehov!och!därför!
behövs! ingen! retur)! blir! distributionskostnaderna! betydligt! lägre! än! de! fallen! som!
kräver! dubbelledning! (returen! distribueras! tillbaka! till! spillvärmeleverantören! för! att!
användas!för!kylning).!!
!
Kostnaderna!för!pumpningen!kommer!i!sin!tur!påverkas!av!temperaturen!på!utgående!
vatten!och!på!returen.!Ju!större!temperaturskillnaden!(ΔT)!är!mellan!dessa!desto!lägre!
blir! elanvändningen! för! pumpning.! Med! andra! ord! gynnas! LIS! både! ekonomiskt! och!
energimässigt!!av!att!kunna!utnyttja!inkommande!värme!maximalt!–!t.ex.!genom!en!serie!
av!produktionsprocesser!som!utnyttjar!succesivt!lägre!temperaturer.!!
!
!
Uppvärmning*av*LIS*processer**
!
I! samtal! med! medverkande! aktörer! i! ”Delad! Energi”! har! frågan! om! huruvida! det! finns!
teknik! för! uppvärmning! med! låggradig! värme! och! om! det! finns! tillräckligt! mycket!
spillvärme! för! detta.! Den! produktionsprocess! som! diskuterats! mest! flitigt! för! LIS! är!
akvaponik! (kombinerad! grönsaksM! och! fiskodling)! vilket! därav! fungerat! som!
referensprocess!när!värme!distributionen!diskuterats.!!
!
Om!man!tittar!på!andra!situationer!där!fjärrvärme!använts!för!växthusproduktion!finns!
exempel!
från!
Schweiz!
(http://www.tropenhausMfrutigen.ch),!
Norge!
(http://miljogartneriet.no/forside)!
och!
från!
Storbritannien!
(http://www.britishsugar.co.uk/tomatoes.aspx).! Den! förstnämnda! producerar! tropiska!
fruktM! och! grönsaker! i! kombination! med! störodling! och! restaurangverksamhet.! Den!
andra! är! ett! storskaligt! växthusbolag! baserat! på! spillvärme! och! den! tredje! är! en!
sockerfabrik! som! blivit! en! av! Storbritanniens! största! producent! av! tomater! –! helt!
baserade! på! användningen! av! spillvärme! från! sockerindustrin.! Dessa! exempel! visar!
tydligt!på!de!tekniska!möjligheterna!för!uppvärmning!med!spillvärme.!
!
Vid!diskussioner!med!Mats!Bärring!på!E.ON!Värme!framgick!att!det!som!ofta!begränsar!
fjärrvärmenätet!och!som!gör!att!det!blir!dyrt!att!bygga!är!tappvarmvattnet.!Det!är!främst!
för!denna!last!som!de!riktigt!höga!temperaturerna!krävs.!Om!man!för!LIS!har!ett!separat!
system! för! tappvarmvatten! (fjärrvärme! eller! en! varmvattenberedare)! så! behöver!
temperaturerna!i!nätet!inte!vara!så!höga!för!att!de!skall!kunna!värma!upp!växthus!och!
liknande.!
!
Den! teknik! som! verkar! mest! aktuell! för! uppvärmning! med! lågtempererat! vatten! är!
golvvärme! då! denna! teknik! klarar! låga! temperaturer! (25M30! °C)! med! stort! flöde.! Med!
golvvärme! blir! hela! golvet,! eller! odlingsbänken,! kontaktyta! för! värmeöverföring! och!
returtemperaturen!blir!låg.!Dock!blir!pumpbehovet!relativt!högt.!
!
!
!
!
!

!
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3.2.1!Vilken!skala!och!vilket!syfte!bör!LIS!i!Malmö/Brunnshög!ha!!
!!!!!!!!!!(industriell!produktion!eller!upplevelse!och!FoU)?!
!
Två! typer! av! LIS! system! har! diskuterats:! storskalig! industriell! produktion! eller!
kombinerat!kompetensM!och!upplevelsecentra.!Det!första!alternativet!kräver!stora!ytor!
och! stora! investeringar! med! syftet! att! maximera! produktionen! genom! ett! fåtal!
högproduktiva! processer.! Detta! kan! liknas! vid! konventionell! modern!
växthusproduktion.! Ett! storskaligt! system! innebär! stora! investeringskostnader,! stort!
värmebehov!och!hög!energianvändning.!Samtidigt!skulle!ett!fungerande!storskaligt!LIS!
system!kunna!förse!marknaden!med!ansenliga!mängder!livsmedel,!ha!en!förhållandevis!
hög! resurseffektivitet! och! innebära! många! nya! jobb! kopplade! till! underhåll,! drift,!
förädling,! etc.! En! avskräckande! faktor! för! etableringen! av! storskalig! LIS! är! bristen! på!
kända!liknande!system.!Detta!ökar!troligtvis!osäkerheten!bland!potentiella!investerare!
och!entreprenörer!då!data!kring!investeringskostnader,!arbetskraftskostnader!och!payM
back!time!saknas.!!
!
Ett! kompetensM! och! upplevelsecentra! skulle! kombinera! en! småskalig! produktion,! FoU!
och! besöksnäring! i! form! av! caféer,! restauranger,! konferensanläggningar,! butiker! och!
guidade!turer.!Här!skulle!produkter!från!LIS!systemet!visas!upp,!förädlas!och!säljas!och!
LIS! skulle! fungera! i! utbildningssyfte! kring! hållbarhetsfrågor! och! matproduktion.! Ett!
exempel! på! detta! finns! bl.a.! i! Schweiz! (http://www.tropenhausMfrutigen.ch).! Den! här!
typen! av! anläggning! skulle! också! kunna! fungera! som! pilotanläggning! för! tester! av! nya!
produkter! och! exponeringsyta! för! etablering! av! en! storskalig! industriell! produktion.!
Genom!att!visa!upp!tekniken!och!engagera!besökare!blir!ett!upplevelsecentra!inte!bara!
en! magnet! för! turister! utan! även! ett! sätt! att! locka! investerare! till! en! industriell!
anläggning!och!ett!uppvisnings!objekt!för!Malmö!Stad.!
!
!
3.2.2!Var!finns!passande!mark!för!LIS!och!vad!kostar!den?!
!
Tillgången! på! passande! mark! för! LIS! är! ett! av! de! praktiska! hinder! som! visat! sig!
avgörande!för!realiseringen!av!idén.!En!industriell!anläggning!kräver!stora!geografiska!
ytor! (>! 5! ha)! vilket! begränsar! valet! av! lokalisering.! I! en! ideal! situation! placeras! LIS! i!
direkt! närhet! till! spillvärmekällorna! då! detta! minimerar! behovet! av! värmetransport.! I!
Norra!Hamnen!är!detta!inte!möjligt!eftersom!den!mark!som!finns!tillgänglig!är!planlagd!
för!hamnverksamhet.!Dessutom!skulle!troligtvis!livsmedelsprodukter!producerade!i!ett!
hamnM!och!industriområde!möta!viss!skepsis!från!konsumentsidan.!!
Två!möjliga!områden!har!diskuterats!för!LIS!–!Alnarps!mark!nordost!om!Norra!Hamnen!
och!Nyhamnen.!!!!!
!
Alnarp*–*Industriell*produktion*
*
SLU! och! Alnarp! har! visat! intresse! för! en! LIS! anläggning! på! sin! mark! som! skulle! kunna!
användas! både! för! produktion,! för! utveckling! av! den! Svenska! hortikulturindustrin! och!
för!vidare!FoU.!Beroende!på!exakt!val!av!placering!av!LIS!så!blir!avståndet!till!de!flesta!
spillvärmeflödena! i! Norra! Hamnen! ca! 3M5! km.! Detta! innebär! stora! kostnader! för!
värmedistribution,! vilket! troligtvis! kommer! vara! ett! av! de! avgörande! hindren! för! en!
realisering.!!
*

!
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Nyhamnen*–*Upplevelsecentra*och*FoU*
!
Det!andra!området!som!diskuterats!är!Nyhamnen!i!Malmö.!Detta!beskrivs!av!Malmö!
Stad!som!nästa!exploateringsområde!i!Malmös!förnyelse.!Målet!för!Nyhamnen!är!att:!
!
“Nyhamnen*ska*bidra*till*att*stärka*Malmös*attraktivitet*både*som*etableringsort*för*
näringsliv*och*för*boende.*Det*centrala*läget*i*regionen*ska*tillvaratas*och*en*nära,*tät,*
grön*och*funktionsblandad*stadsdel*ska*skapas,*som*bidrar*till*att*uppfylla*Malmös*mål*att*
vara*en*socialt,*ekonomiskt*och*miljömässigt*hållbar*stad.”*
!
!
!
!
!
Malmö!Stad!2015!
*
I!en!översiktsplan!för!Nyhamnen!beskrivs:!
*
”NYHAMNSBASSÄNGEN*OCH*NYHAMNSPIREN*
Området*blir*ett*attraktivt*besöksmål*för*såväl*Malmöbor*som*boende*i*regionen.*Kajerna*
ska*gestaltas*med*variation*och*inbjuda*till*vistelse*och*olika*former*av*händelser,*medan*
Nyhamnsbassängen*ska*användas*för*ett*skiftande*antal*aktiviteter*kopplade*till*vatten,*
tillexempel*en*marina*och*bad.*Bassängens*sydöstra*del*ska*fyllas*ut,*så*att*även*mindre*
vattenrum*skapas*för*ett*intimare*möte*mellan*vattnet*och*bebyggelsen.*Längst*ut*på*
Nyhamnspiren*ska*en*publik*profilbyggnad*kunna*uppföras*och*längs*Frihamnskajen*ska**
kryssningsverksamheten*kunna*fortsätta*utvecklas.*Bebyggelsen*längs*Frihamnskajen*ska*
utformas*så*att*den*utgör*skydd*mot*hamnverksamheterna*i*norr.”*
!
!
!
!
!
!
!
!!!!Stadsbyggnadskontoret!Malmö!Stad,!2015!
!
Nyhamnens! läge! mellan! den! industritäta! Norra! Hamnen! och! de! attraktiva!
bostadsområdena!i!Västra!Hamnen!gör!att!området!idag!är!lite!av!en!gråzon!mellan!de!
två!stadskaraktärerna.!I!Nyhamnens!utveckling!har!det!figurerat!diskussioner!kring!att!
området! skulle! få! ett! tema! kring! mat! och! hållbarhet! och! det! finns! enligt!
Miljöförvaltningen! redan! idag! intressenter! i! området! som! är! villiga! att! satsa! på!
stadsnära! livsmedelsproduktion.! Även! ambitionen! med! ett! upplevelsecentra! är! något!
som! funnits! länge! i! Malmö,! bl.a.! genom! företaget! ”Eksploria”! som! arbetat! för!
etableringen!av!en!upplevelsepark!med!hållbarhetstema!i!Malmö.!!!
!
Nyhamnen! har! den! fördelen! att! här! finns! oexploaterade! ytor! att! tillgå! och! dessutom!
finns!här!även!redan!etablerade!industribyggnader!som!skulle!kunna!användas!för!LIS.!
Vidare!finns!i!Nyhamnen!närheten!till!en!konsumentmarknad!som!troligtvis!skulle!vara!
intresserade!av!att!betala!ett!premiumMpris!för!lokalt!producerad,!hållbar,!mat.!!
!
I! diskussioner! med! Skånes! Livsmedelsakademi! och! Rolf! Bjerndell! har! idén! fått! mycket!
gott! mottagande! och! den! affärsmässiga! potentialen! bedöms! som! stor.! En!
upplevelseinriktad! LISManläggning! skulle! även! fungera! som! ”skyltfönster”! och!
exponeringsyta!för!utvecklingen!av!en!framtida!industriell!anläggning.!!
!
Fördelen! med! LIS! i! Nyhamnen! är! att! avstånden! till! spillvärme! och! organiska! avfall! är!
mindre!än!motsvarande!avstånd!på!Alnarps!mark.!Speciellt!tillgången!på!spillvärme!från!
Lantmännens! verksamheter! som! ligger! i! direkt! anslutning! till! Nyhamnen! bedöms! som!
goda.!!
!

!
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3.2.3!Vilka!värmeJ!och!materialflöden!finns!och!hur!ser!temperatur!
!!!!!!!!!!!och!volymfördelningen!ut?!
!
En! preliminär! kartläggning! av! flöden! har! genomförts! (tabell! 3! &! 4! samt! figur! 1).! Viss!
data! saknas! dock! i! nuläget! (2016M02M04)! då! svar! fortfarande! inväntas! från! genomförd!
enkätundersökning.!
!
Under!SymCity!konferensen!i!Norrköping!(27M28!jan!2016)!diskuterades!behovet!av!en!
nationell! kartläggning! av! industriella! energiM! och! avfallsflöden.! Mycket! data! finns!
tillgänglig! i! Naturvårdsverkets! databaser! över! anmälanspliktig! verksamhet!
(http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/).! Dock! saknas! ofta! data! kring! spillvärme,!
temperaturer! och! variationer! över! året.! Trots! dessa! brister! skulle! lättare! access! till!
denna!information!(eventuellt!i!GIS!format)!underlätta!de!tidiga!faserna!i!planeringen!av!
all!typ!av!IS.!Om!kartläggningen!av!energiM!och!materialflöden!dessutom!kan!länkas!till!
en! databas! över! möjliga! synergier,! användningsområden! och! referensexempel! för!
respektive!avfallsflöde!skulle!detta!kunna!snabba!på!utvecklingen!av!LIS.!
!
Tabell!3.!Preliminär!sammanställning!av!spillvärmeflöden!i!Norra!Hamnen.!
Aktör!

Energi!input!

Spillvärmekälla!

Spillvärmemedium!

VA!SYD!

Rötgas!(10!–!12!
000!MWh/år)!
!
El!(14!GWh)!
Brännbart!
avfall!
!
!
Trädgårdsavfall!

Avloppsvatten!

Vatten!

Processvatten!
avfallsM
kraftvärmeverket!
!
Kompost!

Vatten!
!
!
!
Kompostvätska/Luft!

Olja!

Torkprocesser!

Luft!

Olja!

Torkprocesser! &! Luft!
kylprocesser!

X!m3/s!(40!–!50!°C)!

Kylning!&!process! Vatten!&!kondensat!
värme!

Returkondensat!!X!m3/s!
(80M90°C)!
!
Kylvatten!X!m3/s!(X!°C)!
!

Okänt!

<!2000!GWh/år2!

SYSAV!

Lantmännen!
Lant.!
Gyllebo!
Gödning!
Norcarb!

Olja!
!
Naturgas!
!
El!(intern!
produktion)!
!
Nordic! Sugar! Okänt!
Arlövs!
Socker1!

Okänt!

Volymer/temperaturer!
spillvärme!
<!4!400!l/s!(12M18°C)!

Ca!160!000!m3/år!(30M40!
°C)!(ca!0.208!MW).!!
!
!
55!000!ton!kompost/år!
(60M70!°C)!(ca!0,366!
kW/ton!och!timme).!
X!m3/s!(40M50!°C)!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Nordic!Sugar!har!inte!behandlats!vidare!i!rapporten!då!verksamheten!ligger!utanför!hamnområdet.

2!!Uppskattning!Elamzon,!2014.!

!
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!
!
!
!

!
!
!
Tabell!4.!Preliminär!sammanställning!organiskt!avfall!i!Norra!Hamnen.!
Aktör!

Avfallsform!

Volymer!

VA!SYD!

Avloppsvatten!
!
Avloppsslam!

1000!–!1500!l/s!
!
22!277!ton/år!(TS!21%)!

SYSAV!

Kompost!(park!&!trädgårdsavfall)!
!
Matavfall!(förbehandling)!
!
Fettavskiljarslam!(förbehandling)!
!
Spannmålsrester!

Ca!55!000!ton/år!!
!
Ca!32!000!ton/år!
!
Ca!3000!ton/år!

Betrester!

X!ton/år!

Lantmännen!Lant.!

Nordic!Sugar!
Arlövs!Socker!

X!ton/år!

!

!
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!

Figur!1.!Översiktlig!flödeskarta!av!huvudsakliga!material!&!energiflöden!i!Norra!Hamnen.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.3.1!Hur!kan!kommunen!stödja!LIS?!
!
Eftersom! LIS! kräver! transdisciplinärt! samarbete! och! ofta! involverar! processer! som!
traditionellt!ligger!utanför!kärnverksamheten!för!de!involverade!aktörerna!är!det!troligt!
att! någon! form! av! koordinerande! aktör! krävs! för! att! driva! utvecklingen.!
Miljöförvaltningen! i! Malmö! Stad! har! redan! antagit! en! koordinerande! roll! i! form! av!
projektledare! för! ”Delad! Energi”.! Det! är! dock! troligt! att! kommunen! kan! ta! en! aktivare!
roll! genom! att! sätta! upp! ett! specifikt! livsmedelsspår! som! komplement! till! det! bredare!
spillvärmearbetet!i!”Delad!Energi”.!I!Sotenäs!kommun!(som!dock!är!klart!mycket!mindre!
än!Malmö)!har!kommunen!tagit!på!sig!rollen!som!katalysator!för!LIS!genom!att!erbjuda!
mötesplatser! och! ”matchMmaking”! mellan! företag! där! potentialen! för! synergier! är! stor.!
Malmö! Stad! skulle! kunna! ta! sig! an! en! liknande! roll! som! Sotenäs! kommun.! Genom! att!
koppla! LIS! till! stadens! miljöprogram! (Miljömål! 2009M2020,! tabell! 5)! kan! Malmö! både!
använda!LIS!som!ett!redskap!för!att!uppnå!sina!miljömål!samt!erbjuda!en!tydlig!vision!
och!röd!tråd!för!LIS.!Genom!att!erbjuda!mötesytor!och!en!tydlig!målbild!för!t.ex.!Norra!
Hamnen! är! det! troligt! att! Malmö! Stad! kan! skynda! på! processen! och! till! viss! mån! även!
agera!opartisk!medlare!vid!eventuella!motsättningar!mellan!de!involverade!aktörerna.!!
!
Tabell!5.!Exempel!på!kopplingar!mellan!LIS!och!Malmös!miljömål.!Röd!text!representerar!delmål!
eller! nyckeltal! som! inte! ser! ut! att! uppnås! eller! har! en! negativ! trend! jämfört! med! referensåret.!
Orange! text! representerar! delområden! eller! nyckeltal! som! kan! uppnås! till! en! viss! del! eller! är!
oförändrade!sedan!referensåret.!Svart!text!representerar!delmål!där!fler!nyckeltal!krävs.!
Miljömål!

Beskrivning!

Delområden!
som!inte!ser!
ut!att!
uppnås!eller!
uppnås!till!
viss!del.!

Kritiska!
nyckeltal!som!
idag!visar!en!
negativ!trend!
eller!är!
oförändrade!
sedan!
referensåret.!
Koldioxidutsläpp!

Koppling!till!LIS!

Effektivare!
användning!av!
tillgänglig!spillvärme!
minskar!stadens!
totala!
energiförbrukning.!
Cirkulär!användning!
av!material!och!
utnyttjandet!av!
”avfall”!som!resurs.!!
!
Yteffektiv!
livsmedelsproduktion!
minskar!
exploateringen!av!
åkermark.!!

Sveriges!
År!2020!ska!Malmö!
klimatsmartaste! stads!egen!
stad!
organisation!vara!
klimatneutral!och!år!
2030!ska!hela!Malmö!
försörjas!till!100!%!av!
förnybar!energi.!

Minskade!
utsläpp!
!

Effektivare!
användning!
av!energi!
!

Total!
energianvändning!
Malmö!stad!

Framtidens!
stadsmiljö!finns!
i!Malmö!

Resurserna!
skall!
användas!
smartare!

Fler!nyckeltal!
behövs.!

!

Malmö!ska!år!2020!
vara!ett!levande!och!
ledande!kunskapsM,!
demonstrationsM!och!
utvecklingscentrum!för!
hållbar!
stadsutveckling.!De!
som!vistas!i!Malmö!ska!
uppleva!en!god!
stadsmiljö!med!låga!
bullernivåer!och!ren!
luft.!

Effektivare!
energianvändning!
minskar!behovet!av!
fossila!bränslen.!
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Naturtillgångar!
brukas!hållbart!

Malmös!naturresurser,!
i!form!av!marken,!
havet,!
kalkberggrunden,!
grundvattnet!och!den!
biologiska!mångfalden,!
är!värdefulla!tillgångar!
som!år!2020!skyddas!
och!brukas!på!ett!
hållbart!sätt.!

Jordbruket!i!
Malmö!skall!
vara!hållbart!
!

Begränsning!av!
näringsläckage!
Malmö!skall!
växa!
resurssnålt!!

I!Malmö!är!det!
lätt!att!göra!rätt!

Andel!
jordbruksmark!i!
kommunen!
!

År!2020!präglas!
Avfallet!skall!
resursanvändningen!
återvinnas!
av!hållbarhet!och!
långsiktighet.!Det!är!
enkelt!att!göra!hållbara!
val!av!varor,!tjänster,!
resor!och!
avfallshantering!för!
såväl!näringslivet,!
malmöbon!som!i!
Malmö!stads!
organisation.!

Fler!nyckeltal!
behövs!

Restavfall!

LIS!erbjuder!
yteffektiv!
livsmedelsproduktion!
oberoende!av!
jordbruksmark!och!
kan!placeras!på!mark!
utan!andra!
användningsområden.!
LIS!erbjuder!slutna!
system!utan!
näringsläckage.!!
LIS!kan!integreras!i!
staden!och!placeras!
på!mark!utan!andra!
användningsområden.!!

Genom!att!använda!
avfall!som!en!resurs!
kan!totala!mängden!
avfall!minska.!LIS!kan!
fungera!som!ett!
exempel!på!nya!
användningsområden!
för!tidigare!
avfallsströmmar.!

!
!
Genom! det! kommunala! planmonopolet! kan! Malmö! kommun! bestämma! hur! mark! skall!
bebyggas!och!användas.!Kommunen!kan!därmed!påverka!utformningen!av!nya!projekt!
för!att!uppnå!de!kommunala!miljömålen!samt!ge!stöd!i!beslutsfattande!och!förse!projekt!
med! nödvändig! samhällsstrukturell! data! som! underlättar! samverkan.! I! intervjuer! med!
involverade! aktörer! i! ”Delad! Energi”! har! förslagits! att! kommunen! skulle! kunna! stödja!
LIS!genom!att!tillhandahålla!detaljplanerad!mark!och!ekonomiskt!stöd!för!t.ex.!FoU!och!
testbäddsutveckling.!!
!
I!diskussioner!med!Malmös!Miljöförvaltning!(MF)!har!dessa!visat!intresse!för!att!driva!
utvecklingsprojekt! och! workshops! kring! LIS! där! MF! skulle! fungera! som! en! katalysator!
för!utveckling!och!skapa!en!mötesplats!mellan!intresserade!aktörer.!!
!
Jag! föreslår! även! att! MF! ser! över! hur! de! rent! praktiskt! kan! stödja! utvecklingen! av! LIS!
samt! undersöker! mer! hur! projektet! kan! integreras! med! Malmös! miljömål! och! vilka!
sociala!värden!LIS!skulle!kunna!erbjuda!staden.!
!
3.4.1!Hur!skall!de!olika!affärsmodellerna!se!ut?!
!
Exakt! utformning! av! affärsmodellen! för! LIS! beror! till! stor! del! på:! vilka! aktörer! som!
involveras,!tillgängliga!avfallsM!och!energiflöden;!skala;!inriktning;!val!av!produkter;!etc.!!
!
Som!nämnts!ovan!har!två!olika!LIS!system!diskuterats!under!projektets!gång:!storskalig!
industriell! produktion! eller! ett! kombinerat! kompetensM! och! upplevelsecentra.! Båda!
!
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bygger! på! produktion! av! livsmedel! genom! att! använda! för! närvarande! outnyttjade!
energiM! och! avfallsflöden.! Produktionskostnaderna! hålls! låga! genom! de! låga!
råvarukostnaderna! och! intäkter! kommer! genom! försäljning! av! livsmedelsprodukter!
och/eller!upplevelser.!!
!
WA3RM!är!ett!av!de!företag!som!visat!intresse!i!Norra!Hamnen.!I!WA3RMs!affärsmodell!
fungerar! företaget! som! katalysator! för! etableringen! av! LIS.! Företaget! skall! köpa!
restvärme! billigt! från! industrier! och! bygga! anläggningar! för! grönsaksM! och!
fiskproduktion.! Anläggningarna! hyrs! sedan! ut! till! producenter! som! blir! ansvariga! för!
drift! och! produktion.! Detta! skall! kombineras! med! investeringar! i! förnyelsebar! el! (solM!
och!vindkraft)!som!skall!förse!anläggningarna!med!energi!för!belysning!och!fungera!som!
värmebackup.!!
!
WA3RM! ser! även! ett! nära! samarbete! med! lokala! fjärrvärmebolag! som! viktigt! då! även!
fjärrvärmenätet! kan! fungera! som! backup! i! händelse! av! problem! med!
spillvärmeleveransen.! I! ett! hypotetiskt! scenario! säljer! spillvärmeproducenten! sin!
spillvärme!till!WA3RM.!WA3RM!äger!produktionsanläggningen!och!hyr!ut!denna!till!en!
grönsaksproducent! och! E.ON! ansvarar! för! värmedistributionen.! Om!
spillvärmeproducenten! har! ett! kylbehov! krävs! dubbla! rör! till! och! från!
produktionsanläggningen! samt! en! garanti! att! returen! alltid! håller! en! förbestämd!
maxtemperatur.! Om! det! inte! finns! något! kylbehov! (t.ex.! i! SYSAVs! fall)! räcker! det! med!
enkla!ledningar!och!vattnet!kan!ledas!ut!i!närliggande!recipient!utan!vidare!behandling.!
Beroende! på! hur! stabil! spillvärmeproduktionen! är! och! hur! effektivt!
produktionssystemet! kan! leverera! kyla! kan! E.ON! agera! backMup! genom! att! koppla! upp!
systemet!på!fjärrvärmeM/fjärrkylanätet.!!
!
!
3.4.3!Hur!stora!är:!
a)!!Investeringskostnaderna?!
!
Investeringskostnaderna! för! LIS! är! övergående! höga.! Exakt! investeringskostnad! beror!
på! systemets! skala,! inriktning! och! val! av! produkter.! Stora! identifierade!
investeringskostnader!inkluderar:!
!
!
Investering!!
!
Cirka!kostnad!
!
Mark!
!
!
xxx!kr/månad!
!
Ledningar!värmedistribution!!
10,000!–!15,000!kr/m!
2
!
Växthus!50!000!m !
!
118!450!000!!kr3!
!
Fiskodling!RAS4!
!
7!900!000!kr/1000m3!
!
Algodling! !
!
500!kr/m2!+!100!000!kr!för!pump!
!
!
!
!
och!styrsystem5!
!
Svampodling!
!
xxx!kr/m2! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3!Kalkyl!från!Jordbruksverket.!Baserat!på!tomatodling!i!växthus!av!typen!Venlo!med!belysning!(HPS).!I!kalkylen!ingår!

även! två! fliseldade! pannor! för! uppvärmning.! Vid! användning! av! endast! spillvärme! för! uppvärmning! sjunker!
invetseringskostnaderna!med!ca!20!000!000!kr.!

4!Recirculating!Aquaculture!Systems!–!slutna!landbaserade!odlingssystem.!(Källa:!Setälä!o.a.!2007!

http://www.rktl.fi/julkaisut/,!2015M12M14)!

5!Kalkyl!för!ChlorellaModling!i!nordiskt!klimat!i!storleken!1000!m2.!Baserat!på!data!från!www.algkraft.se.!!

!
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!
En! svårighet! är! att! övertyga! aktörer! att! investera! i! projekt! som! ligger! utanför! deras!
kärnverksamhet.! Många! företag! väljer! att! inte! investera! i! sekundära! projekt! med! höga!
investeringskostnader! och! lång! payMback! tid! (vilket! ofta! är! fallet! med! flera! LIS!
processer).!Speciellt!om!sådana!förändringar!riskerar!störa!den!ordinarie!verksamheten!
som!ofta!är!väldigt!optimerad!och!känslig!för!störningar.!
!
b)!Arbetskraftskostnaderna/år?!
!
Även!kostnader!för!arbetskraft!måste!tas!med!i!en!ekonomisk!bedömning.!Även!om!
exakta!siffror!saknas!för!de!flesta!av!processerna!i!LIS!kommer!arbetskraften!bli!en!
betydande!kostnad!vid!en!etablering.!
!
!
!
Process!
!
!
Arbetskraftskostnader!
!
Växthus!50!000!m2!!
!
70!642!tim/år!á!200!kr/tim4.!
!
Fiskodling!! !
!
Höga6!
!
Algodling! !
!
Höga4!
!
Svampodling!
!
Höga4!
!
c)!Energikostnaderna/år!(både!kostnader!för!uppvärmning!i!form!av!flis!och!
spillvärme!presenteras!för!att!möjliggöra!jämförelse!mellan!de!två)?!
!
Växthus!50!000!m2!!
Energibehov/år!
Kr/enhet! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kostnad/år!
Belysning!(HPS)!!!
!37!100!MWh/år!
800!kr/MWh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29!680!000!kr!
(250!W/m2)!
!
Belysning!(LED)7!
ca!18!550!MWh/år!
800kr/MWh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14!840!000!kr!
!
Värme!(flis)! !
24!434!m3/år!
180!kr/m3! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!398!088!kr!
!
(ca!192!kr/MWh)!
Spillvärme! !
22!916!MWh/år!
100!kr/MWh8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!291!600kr9!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

7

Exakta! värden! är! svåra! att! beräkna! då! de! är! artspecifika.! Generellt! är! samtliga! processer! i! LIS! arbetsintensiva! och!
arbetskraft!utgör!en!av!de!huvudsakliga!driftskostnaderna.!!

Modern! LED! belysning! har! 50! –! 75! %! lägre! energiförbrukning! än! konventionella! HPSMlampor.! Dessutom! har! LED!
längre!livslängd,!lägre!driftskostnader!och!ger!ofta!större!skördar!än!konventionell!belysning.!

8!Prisnivå!av!intresse!för!WA3RM.!
9

!

Beräkningar!exkl.!distributionskostnader.!
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Energibehov!växthus!50!000!m2,!Tomater!
1600!
1400!

MWh!

1200!
1000!

Uppvärmning!MWh!

800!

Fuktstyrning!MWh!

600!

Belysning!HPS!MWh!

400!

Belysning!LED!MWh!

200!
0!
31! 35! 39! 43! 47! 51! 3!

7! 11! 15! 19! 23! 27!

Vecka!
Figur! 2.! Energibehov! för! ett! 50! 000! m2! växthus! för! tomatodling,! Södra! Götaland.! Beräkningen! är!
baserad!på!kalkyl!från!Jordbruksverket,!2015.!!

!
I! jämförelsen! ovan! framgår! att! kostnaderna! för! belysning! utgör! huvuddelen! av!
energikostnaderna.!Om!LED!belysning!används!kan!kostnaderna!för!belysningen!sänkas!
avsevärt! (ca! 50! %).! Detta! medför! dock! högre! investeringskostnader! och!
uppvärmningskostnader.! HPSMbelysning,! i! motsats! till! LED,! genererar! stora! mängder!
värme!och!täcker!därmed!en!del!av!värmebehovet.!Under!vinterhalvåret!är!det!troligt!att!
uppvärmningskostnaderna!ökar!med!LEDMbelysning!men!under!de!varmare!månaderna!
kan! LEDMbelysning! potentiellt! till! och! med! sänka! kostnaderna! för! klimatstyrning! då!
uppvärmning! och! belysning! kan! styras! helt! oberoende! av! varandra.! ! Här! måste! en!
avvägning!göras!för!att!avgöra!vilken!typ!av!belysning!som!är!mest!fördelaktig!både!ur!
ett!ekonomisktM!och!ett!miljöperspektiv.!!
!
Om!man!tittar!på!uppvärmningen!enbart!så!måste!priset!för!spillvärme!ligga!under!192!
kr/MWh! för! att! kunna! konkurrera! med! flis! som! värmekälla.! Vid! en! nybyggnation! ser!
dock!kalkylen!lite!annorlunda!ut.!Vid!anläggning!av!ett!flisuppvärmt,!växthus!tillkommer!
kapitalkostnader! för! flispannan! och! driftkostnader! (ca! 50! kr/MWh).! Om! växthuset!
istället! värms! upp! med! spillvärme! kan! kapitalkostnaden! för! pannan! räknas! bort! och!
troligtvis! blir! driftkostnaderna! lägre! då! värmeproduktionen! sker! externt.! Däremot!
tillkommer! kostnader! för! värmedistribution.! Distributionskostnaderna! blir! troligtvis!
avgörande! för! huruvida! spillvärme! kan! konkurrera! med! flis! som!
uppvärmningsalternativ.! För! att! spillvärme! skall! kunna! konkurrera! med! uppvärmning!
med!flis!krävs!troligtvis!att!distributionskostnaderna!för!spillvärmen!är!låga!(avstånden!
mellan! spillvärmekällan! och! växthuset! är! korta)! och! att! spillvärmealternativet! innebär!
lägre! kapitalM! och! driftkostnader! än! flisalternativet.! I! ett! sådant! scenario! skulle!
spillvärmepriset! i! verkligheten! kunna! vara! högre! än! 192! kr/MWh! och! ändå! vara!
konkurrenskraftigt!med!ett!flisuppvärmt!system.!
!
!
!

!
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Fiskodling!
Energibehovet!är!högst!beroende!av!vilken!fiskart!som!skall!produceras.!Processer!som!
kräver!energi!inkluderar!uppvärmning,!pumpning,!syresättning,!etc.!Exempel!från!
odlingar!med!regnbåge!och!tilapia!i!cirkulära!odlingssystem!med!en!årlig!produktion!på!
454!000!kg:!
!
!
!
Temperaturbehov!
Elbehov!
!
Yta!
Regnbåge! !
2M21!°C!
!
6!000!kWh/dag!
5!600!m2!
Tilapia!
!
17M27!°C!
!
4000!kWh/dag!
3!700!m2!
!
Exempel! från! bland! annat! Åland! visar! att! energianvändningen! utgör! både! en!
huvudkostnad!och!en!stor!miljöbelastning!i!så!kallade!recirkulerande!fiskodlingar!(RAS).!
Energianvändningen! står! för! ungefär! 3! kr/kg! såld! och! rensad! regnbåge! i! det! Åländska!
exemplet.! I! jämförelse! mellan! olika! odlingssystem! visar! RAS! ett! energibehov! som! är!
många! gånger! högre! än! alternativa! produktionsmetoder.! Energin! går! främst! till!
klimatreglering,!vattenrening!och!pumpning.!!
!
RAS! system! är! dock! inte! synonyma! med! aqvaponiska! system! då! RAS! saknar! den!
hydroponiska! odlingsdelen.! Idag! råder! det! en! brist! på! energiberäkningar! utförda! på!
storskaliga! akvaponiska! system! och! därför! måste! vissa! antaganden! göras! angående!
dessas!energiM!och!miljöprestanda:!
!
1.!Ett!akvaponiskt!system!producerar!både!grönsaker!och!fisk!och!är!det!rimligt!att!anta!
att!energikostnaderna/kg!livsmedel!blir!lägre!än!i!ett!RAS!system!då!kostnaderna!delas!
på!fisk!och!grönsaker;!
!
2.! I! ett! akvaponiskt! system! sker! merparten! av! vattenreningen! genom! biologiska!
processer!vilket!kan!vara!mindre!energikrävande!än!konventionell!rening;!
!
3.!I!det!akvaponiska!system!som!diskuteras!för!LIS!sker!uppvärmningen!helt!eller!delvis!
med!hjälp!av!restvärme!från!närliggande!industrier.!Detta!är!inte!fallet!i!de!RAS!system!
som!analyserats!och!därav!förväntas!miljöpåverkan!från!LISMsystemet!bli!markant!lägre!
än!för!motsvarande!system!där!mer!högvärdig!energi!används.!!
!
4.!I!ett!akvaponiskt!system!har!de!stora!vattenmassorna!i!fiskodlingen!en!stabiliserande!
effekt! på! växthusets! temperatur.! Kostnaderna! för! klimatstyrning! blir! således! troligtvis!
lägre!än!för!ett!konventionellt!växthus.!Hur!stor!effekten!blir!är!svårt!att!säga!men!det!är!
troligt!att!energikostnaden!per!kg!produkt!kan!sänkas!något.!!
!
Algodling!
Även!energikostnaderna!för!en!algodling!är!helt!beroende!av!vilken!teknik!som!används!
och!vilka!arter!som!odlas.!Nedan!ges!ett!exempel!på!en!av!de!vanligaste!arterna,!odlad!i!
Svenska!förhållanden.!
!
Art!
Storlek!odling!
Årsproduktion!
Energianvändning!
Chlorella! 1000!m3!
!
2,2!ton!
!
160!kWh/dag!
!
!
!
!

!
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Svampodling!!
Valet!av!svamp!blir!avgörande!för!energikostnaderna.!Ostronskivling!bedöms!som!mest!
lämpad!för!produktion!i!Norra!Hamnen!då!den!har!ett!högt!marknadspris!och!kan!odlas!
på!tillgängligt!substrat!från!närområdet.!!
!
Energikrävande! processer! i! produktionen! är! substratpastörisering! (60M70! °C,! 1M2!
timmar)! och! klimatstryrning! under! själva! produktionen.! Odlingstemperaturen! är! 15! –!
20! °C! och! med! mycket! hög! luftfuktighet.! För! ostronskivling! saknas! exakta! siffror! på!
energianvändningen! per! kilo! produkt,! men! för! champinjoner! räknar! man! med! ca! 1!
kWh/kg!svamp.!
!
!
!
!
3.4.4!Vilka!potentiella!investerare!finns?!
!
WA3RM!
WA3RM! är! ett! företag! specialiserat! på! lösningar! inom! spillvärme! och! förnyelsebar!
energi.! WA3RM! är! intresserade! av! att! investera! i! och! bygga! växthus! och!
produktionsanläggningar! och! hyra! ut! dessa! till! producenter.! WA3RM! är! även!
intresserade!av!att!bygga!vindkraftverk!för!produktion!av!grön!el!till!LIS.!
!
WA3RM! säger! sig! själva! vara! beredda! att! börja! bygga! bara! det! finns! restvärme! till! ett!
bra!pris!och!tillgänglig!mark!att!bygga!på.!!
!
E.ON!
E.ON!är!villiga!att!projektera,!designa,!bygga!och!driva!energidistributionen!som!krävs!
för!LIS.!Dock!vill!E.ON!inte!initiera!det!själva!men!erbjuder!sig!ansvara!för!energiM!och!
värmedistributionen!när!det!finns!ett!färdigt!business!case.!
!
Grönsaksmästarna!
Grönsaksmästarna! är! ett! marknadsbolag! och! en! ekonomisk! förening! av! ca! 30!
grönsaksproducenter.!Marknadsbolaget!arbetar!främst!med!att!utveckla,!marknadsföra,!
paketera! och! distribuera! allt! som! den! ekonomiska! föreningen! producerar.!
Grönsaksmästarna!har!visat!intresse!för!att!stödja!utvecklingen!av!LIS!och!kanske!även!
till!viss!del!FoU!som!kan!gynna!bolaget!och!föreningens!odlare!–!t.ex.!genom!utveckling!
av! en! kombinerat! upplevelseM! och! testanläggning! för! nya! odlingstekniker! och! nya!
produkter!(tropiska!frukter,!svamp,!fisk,!etc.).!!
!
Gårdsfisk!(gardsfisk.se)!
Gårdsfisk!har!varit!i!kontakt!med!SSEMC!och!driver!idag!landbaserad!fiskodling!av!Tilapia!
och! ”Clarias”.! Företaget! beskriver! sig! ha! modulbaserade! system! för! landbaserad!
fiskodling! som! de! är! villiga! att! sälja! och! eventuellt! driva! –! dock! är! investeringsviljan! i!
nuläget!oklar.!!
!
Malmö!Stad!
Beroende! på! utformning! och! syfte! av! LIS! kan! det! finnas! möjlighet! för! Malmö! Stad! att!
investera! i! en! växthusanläggning.! Andra! kommuner! har! egna! växthus! för! odling! av!
blommor! och! prydnadsväxter! (t.ex! Trelleborg).! I! Malmö! skulle! kommunen! kunna! äga!
växthusen! och! hyra! ut! dessa! till! olika! producenter.! Om! syftet! istället! är! att! bygga! ett!
upplevelsecentra! kan! även! detta! ägas! (och! kanske! drivas)! av! kommunen! –! så! som! är!
fallet!med!tillexempel!Liseberg!i!Göteborg.!

!
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!
Byggherrar!och!intressenter!
Enligt!MF!så!finns!det!flertalet!aktörer!och!entreprenörer!som!vill!investera!i!liknande!
projekt! som! LIS.! I! Nyhamnen! finns! det! redan! idag! ett! tryck! från! lokala! byggherrar! för!
nya!projekt.!!
!
Bland!de!diskuterade!intressenterna!för!ett!upplevelsecentra!i!Nyhamnen!finns!t.ex:!
!
Skånes!Livsmedelsakademi!&!Eksploria!Edutainment!AB.!!
!
Dessa! är! intresserade! av! utvecklingen! av! ett! upplevelsecentra! med! temat! mat! och!
hållbarhet.!
Livsmedelsakademin*grundandes*av*näringslivet*för*att*driva*frågor*som*är*större*än*
vad*en*enskild*aktör*själv*skulle*kunna*göra.*
•
•
•
•
•

Vill*att*vår*region*ska*vara*ledande*i*den*nationella*och*internationella*
utvecklingen*av*framtidens*mat,*dryck*och*måltider.*
Vill*att*livsmedelsnäringen*ska*bli*mer*innovation.*
Vill*att*den*offentliga*måltiden*ska*bli*bättre.*
Vill*att*livsmedelsnäringen*ska*vara*en*attraktiv*arbetsplats.*
Vill*att*Skåne*ska*vara*en*kulinarisk*frontregion.*

Vår*modell*går*ut*på*att*upptäcka,*testa*och*sprida.*
•

•
•

*

Genom*framsynsarbete,*trendspaningar,*och*kontakten*med*våra*partners,*
medlemmar*och*nätverk*upptäcker*vi*framtida*utmaningar*och*ser*nya*
möjligheter*till*utveckling*av*livsmedelsnäringen.*
Genom*att*göra*skarpa*innovationspiloter*i*samverkan*med*klustret*testar*vi*
nya*lösningar*och*vågar*ta*en*risk*som*en*enskild*aktör*själv*inte*kan*göra.*
En*lyckad*pilot*resulterar*i*en*modell*som*vi*sedan*sprider*för*att*uppnå*
systemförändringar.*
*

*

Källa:*livsmedelsakademin.se,*2015[12[17*

Eksploria0Edutainment0AB0
Företaget* startade* 2010* med* syftet* att* utveckla* idén* om* en* större* besöksattraktion* i*
Malmö*med*hållbarhet*som*tema.*En*"discovery*park"*där*underhållning,*spänning*och*
interaktiva*upplevelser*ska*vara*en*trampolin*för*medvetenhet,*kunskap*och*utveckling*
kring*de*utmaningar*vår*planet*står*inför.*
*

*

*

Källa:*eksploria.se,*2015[12[17

!
SEAJU!Marint!kunskapscenter!
!
Michael!Palmgren,!verksamhetschef,!har!i!samtal!med!MF!visat!intresse!för!att!bygga!ett!
marint!centrum!i!Nyhamnen.!Föreningen!har!inte!blivit!kontaktad!angående!LIS!ännu.!

!
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Marint*Kunskapscenter*ekonomisk*förening*erbjuder*idag*tjänster*och*produkter*inom*
pedagogik,* marin* utveckling* och* marina* konsulttjänster* under* namnet* SEA[U* Marint*
Kunskapscenter.* Vår* vision* är* att,* genom* att* främja* kunskapen,* medvetenheten* och*
ansvarstagandet* hos* medborgare,* näringsliv* och* beslutsfattare,* påverka*
förutsättningarna*för*ett*livskraftigt*hav.*Den*ekonomiska*föreningen*är*vinstdrivande*
men* har* stadgat* att* eventuellt* överskott* i* verksamheten* ska* användas* till*
verksamhetsutveckling*och*inte*för*vinstutdelning*till*medlemmarna.*
Ett*överordnat*mål*för*SEA[U*Marint*Kunskapscenter*är*att*bygga*kunskap*kring*marin*
hållbar*utveckling*i*en*lärande*organisation*som*omfattar*både*deltagare,*intressenter*
och* uppdragsgivare* samt* medarbetarna* på* SEA[U.* Detta* ständigt* pågående*
kunskapsbygge* ska* baseras* på* forskning* både* när* det* gäller* naturvetenskap* och*
pedagogik* och* sker,* förutom* i* den* pedagogiska* verksamheten,* genom*
nätverkssamarbeten*i*olika*referens[*och*styrgrupper.* Ett* annat*mål*för*SEA[U*Marint*
Kunskapscenter*är*att*vara*det*bästa*alternativet*för*våra*uppdragsgivare,*intressenter*
och*deltagare*och*att*alltid*sträva*efter*samhällsnytta*i*all*verksamhet.*
*

*

*

Källa:*smkc.se,*2015[12[17*

!
!!
3.4.5!Hur!ser!marknadspotentialen!för!LIS!ut?!
!
Skånes! Livsmedelsakademi! har! blivit! kontaktad! i! frågan.! Möjligheterna! för! att!
undersöka! marknadspotentialen! genom! ett! samarbete! diskuteras.! En! preliminär!
bedömning!av!potentialen!bedöms!dock!som!mycket!god.!
!
!
3.5.2!Hur!skall!avtalen!mellan!aktörerna,!och!mellan!producenter!och!!
!!!!!!!!!!!konsumenter,!se!ut!(kontrakt)?!
!
Oavsett!skala!och!syfte!så!bygger!LIS!på!ömsesidig!tillit!mellan!aktörer.!Hur!avtalen!ser!
ut! mellan! dessa! beror! på! deras! respektive! behov.! Om! spillvärmeleverantören! vill!
använda! LIS! som! biologisk! kylning! till! sina! processer! måste! högsta! tillåtna!
returtemperatur! identifieras! men! även! lägsta! temperatur! och! volym! på! flödet! till! LIS!
måste!bestämmas.!I!ett!avtal!måste!båda!parter!kunna!säkerställa!att!värmeuttaget!och!
tillförseln! till! systemet! överensstämmer! med! det! bestämda! temperaturspannet.! Här!
krävs!även!ett!backMup!system!som!kan!kopplas!in!om!värmeproducenten!tillfälligt!inte!
kan!leverera!tillräckligt!med!värme!eller!LIS!inte!klarar!av!att!kyla!inkommande!vatten!
till! önskad! returtemperatur.! Som! exempel! skulle! det! lokala! fjärrvärmenätet! kunna!
fungera!som!backMup!för!värme!tillsammans!med!ett!värme/kyla!lager!för!kylning.!
!
Även! långsiktiga! avtal! krävs! då! de! involverade! aktörerna! till! viss! del! är! beroende! av!
varandra.!I!avtalet!skall!tydligt!framgå!hur!länge!de!olika!parterna!förbinder!sig!till!LIS!–!
detta!för!att!förhindra!att!t.ex.!någon!av!spillvärmeleverantörerna!flyttar!sin!verksamhet!
och!därmed!lämnar!växthusföretaget!utan!uppvärmning.!Här!bör!avtalet!försäkra!båda!
parterna! om! att! eventuella! omlokaliseringar! eller! teknikförändringar! som! påverkar!
värmeM!eller!avfallsflödena!i!LIS!presenteras!i!god!tid!så!att!systemet!kan!anpassas!till!de!
!
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nya!premisserna.!Även!priser!och!kostnader!för!spillvärme,!avfall,!backMup!system,!och!
fördelning!av!potentiella!vinster!skall!också!framgå!i!avtalet.!
!
!
De!avfall!och!biMprodukter!som!används!i!LIS!kommer!variera!i!utbud!direkt!i!proportion!
till! efterfrågan! på! de! produkter! i! vars! process! biMprodukten! uppstår.! Med! andra! ord!
kommer!råvarutillgången!för!en!biMproduktbaserad!industri!att!variera!på!ett!sätt!som!
industrin!inte!kan!påverka.!För!att!lösa!den!här!problematiken!bör!det!finnas!möjlighet!
att! lagra! vissa! biMprodukter! över! tid! samt! bör! det! finnas! ett! kontinuerligt!
informationsutbyte! mellan! de! involverade! aktörerna! –! detta! för! att! skapa! redundans! i!
systemet!och!möjlighet!för!aktörer!att!förbereda!sig!på!varierande!råvarutillgång.!!
!
Som!man!kan!se!skiljer!sig!LIS!från!många!andra!affärsmodeller!på!så!vis!att!det!kräver!
nya! strömmar! av! kontinuerligt! informationsutbyte! (produktionsplaner,!
inventarienivåer,!etc.)!då!detta!minskar!de!interna!osäkerheterna!i!systemet.!Att!sprida!
företagsdata! till! andra! aktörer! är! något! som! många! företag! kan! uppfatta! som! riskfyllt!
och!därför!måste!man!säkerställa!att!etablerade!rutiner!för!detta!finnas.!
!
I! Kalundborg,! Danmark,! koordineras! samarbetet! genom! en! central! ledningsgrupp!
(”Symbiosis! Center”)! där! alla! involverade! aktörer! finns! representerade.! Här! utbyts!
erfarenheter,! strategier! och! gemensamma! problem/möjligheter! diskuteras.! Genom!
regelbundna!möten!(1M2!gånger/år)!stärks!tilliten!mellan!företagen,!framtidsplaner!och!
kommande!driftstopp!presenteras!samt!beslut!om!gemensamma!investeringar!(t.ex.!ny!
infrastruktur)!diskuteras.!
!
!
3.5.1!Drar!alla!involverade!i!”Delad!Energi”!åt!samma!håll?!Finns!en!gemensam!!
!!!!!!!!!!!vision!för!hur!slutprodukten!skall!se!ut?!
!
Ett!problem!som!uppmärksammats!under!projektets!tidiga!skede!är!det!faktum!att!den!
gemensamma!målbilden!för!”Delad!Energi”!inte!verkar!vara!tydligt!förankrad!bland!de!
involverade! aktörerna.! Flera! av! de! involverade! aktörerna! beskriver! att! de! har! stora!
outnyttjade! spillvärmeflöden! och/eller! att! de! vill! energieffektivisera! sin! verksamhet!
men!den!exakta!riktningen!för!arbetet!är!oklar.!För!utvecklingen!av!LIS!föreslås!att!en!
tydlig!gemensam!strategi!och!vision!tas!fram!där!det!framgår!tydligt!hur!”Delad!Energi”!
skall! lyckas! med! effektmålet! ”ett*steg*närmare*en*ny*typ*av*livsmedelsindustri*i*Sverige”!
(Projektbeskrivning! Delad! Energi).! Den! gemensamma! strategin! materialiseras! sedan! i!
form!av!aktörsspecifika!spillvärmeM!och!avfallsstrategier.!
!
För! att! utvecklingen! i! ”Delad! Energi”! skall! bli! så! ekonomiskt! och! miljömässigt! lönsam!
som!möjligt!bör!arbetet!med!!spillvärmestrategier!följa!en!viss!hierarki:!
!
1.!Övergång!till!förnyelsebara!bränslen;!
!

2.!Minska!den!interna!energianvändningen;!

!

3.!Återanvändning!av!spillvärme!internt;!

!

4.!Återanvändning!av!spillvärme!externt;!

!

5.!Etablering!av!nya!processer!som!utnyttjar!resterande!spillvärme.!

!
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!
Det!är!alltså!först!i!steg!4!&!5!som!utbyten!av!energi!(och!material)!blir!aktuellt!då!varje!
aktör!först!bör!se!över!”sitt!eget!hus”!och!vilka!interna!energi/avfallslösningar!man!kan!
utveckla.!Detta!innebär!dock!inte!att!samarbetet!i!”Delad!Energi”!endast!är!aktuellt!för!
steg!4!&!5.!Genom!dialog!och!utbyte!av!erfarenheter!och!kunskaper!kan!”Delad!Energi”!
leda!till!nya!lösningar!på!interna!energiproblem!för!alla!involverade!aktörer.!!

4.#Fas#II#block#B:#Synergier#och#nya#processer#

!
I! Fas! II! block! B! har! en! omvärldsanalys! och! litteraturstudie! (inkluderande! rapporter,!
media! och! vetenskapliga! publikationer)! genomförts! för! att! identifiera! potentiella!
synergier! och! nya! produktionsprocesser! som! är! möjliga! med! de! dokumenterade!
materialM!och!energiflödena!(tabell!3!&!4).!!

4.1#Direkta#synergier#i#Norra#Hamnen.#
!
Direkta!synergier!involverar!direkta!energiomvandlingar!eller!direkta!användningar!av!
restflöden! utan! vidare! förädling! eller! förändring! av! resursen.! Direkta! synergier! kan! (i!
den! här! studien)! ta! form! av! interna! åtgärder! mellan! delprocesser! (t.ex.!
värmeåtervinning),! så! väl! som! externa! synergieffekter! mellan! annars! orelaterade!
företag!(t.ex.!genom!att!använda!spillvärme!från!en!industri!för!att!värma!upp!lokaler!i!
en!annan!industri).!!
!
4.1.1#Direkta#synergier#spillvärme#
!
a)0Lantmännen0Lantbruk0&0Gyllebo0Gödning0–0
0värmeåtervinning0tork?0och0kylluft00
*
I! både! Lantmännens! och! Gyllebo! Gödnings! verksamhet! utgör! torkprocesser! (och! i!
Gyllebo!Gödnings!fall!även!kylprocesser)!en!betydande!energikostnad.!I!sin!verksamhet!
har! Lantmännen! Lantbruk! totalt! sju! spannmålstorkar! (fyra! på! Brisgatan,! två! på!
Vintergatan! och! en! på! Syd! Kajen)! som! är! i! drift! september! M! juni.! Dessa! drivs! med!
olja/naturgas! och! det! finns! en! stark! vilja! att! byta! ut! dessa! för! att! göra! verksamheten!
fossilbränslefri.!!
!
Torkprocessen! drivs! med! hjälp! av! ånga! och! håller! temperaturer! på! ca! 110! °C!
inkommande!ånga,!70!°C!i!torkzonen!och!40M50!°C!utgående!luft.!Utgående!luft!har!hög!
luftfuktighet! och! därmed! ett! högt! energiinnehåll! vilket! gör! värmeåtervinning! extra!
intressant.! Det! borde! finnas! möjlighet! att! genom! en! luft/luftMvärmeväxlare! förvärma!
inkommande!torr!luft!med!utgående!varmluft.!I!ett!liknande!fall!(dock!för!virkestorkar)!
beräknades! att! minst! hälften! av! energin! i! frånluften! bör! kunna! återvinnas! genom!
uppvärmning! av! tilluften.! För! mer! exakta! beräkningar! krävs! dock! detaljer! kring!
spannmålstorkarnas!effekt,!energianvändning,!osv.!!
!
b)0VA0SYD0?0värmeåtervinning0avloppsvatten0
*
VA! SYDs! avloppsreningsverk! tar! emot! och! behandlar! stora! mängder! avloppsvatten.!
Avloppsvattnet! håller! en! relativt! jämn! temperatur! över! året! på! 10! –! 20! °C.! De! stora!
!
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flödena! gör! det! intressant! att! undersöka! möjligheterna! för! värme! återvinning! från! det!
utgående!behandlade!vattnet.!Hur!stor!effekt!det!finns!potential!för!undersöks!av!E.ON!
värme.!Utvunnen!värme!härifrån!skall!användas!vid!uppvärmning!av!inkommande!retur!
från!fjärrvärmenätet.!!
!
!
*
c)0SYSAV0–0värmeåtervinning0reningsprocesser00
0
SYSAV!levererar!redan!idag!huvuddelen!av!Malmös!fjärrvärme.!Verksamheten!har!fem!
ledningar! med! spillvärme! i! form! av! processvatten! från! kraftvärmeverket! (L1ML4)! och!
från!kemianläggningen!(L5).!Dessa!flöden!leds!i!nuläget!ut!i!Öresund!vid!två!utlopp:!
!
Utlopp!1:!! Ledning!1!&!2.!!
21!000!m3/år!
40!°C!
Utlopp!2:!! Ledning!3!–!5!
146!000!m3/år!
30M35!°C!
!
SYSAV! letar! i! nuläget! efter! användningsområden! för! sin! spillvärme.! Diskussioner! har!
påbörjats! med! WA3RM! för! att! hitta! potentiella! användningsområden.! Med! den!
geografiska! närheten! till! VA! SYD! borde! det! vara! intressant! att! undersöka! om! värmen!
kan!användas!för!att!värma!upp!deras!rötningsprocesser!eller!vid!etablering!av!en!LIS!
anläggning.!!
*
d)0SYSAV0–0värmeåtervinning0kompost0
0
SYSAV!tar!varje!år!emot!och!behandlar!stora!mängder!parkM!och!trädgårdsavfall!årligen.!
Detta!komposteras!i!stora!kompostbäddar!där!det!organiska!materialet!bryts!ned!med!
hjälp! av! mikrober.! Processen! avger! naturligt! stora! mängder! värme! och! genom!
regelbunden!luftning!och!bevattning!håller!bädden!an!temperatur!på!50!–!70!°C.!!
!
I! nuläget! utnyttjas! inte! värmen! från! komposten! men! det! finns! tekniskt! relativt! simpla!
system!för!att!extrahera!värme!från!kompostanläggningar.!Studerade!metoder!utnyttjar!
antingen! rörsystem! med! vatten! under! kompostbädden,! eller! ett! luftsug! genom!
komposten.! Det! senare! systemet! har! fördelen! att! det! syresätter! komposten! samtidigt!
som!överskottsvärmen!extraheras.!
!
För!mindre!anläggningar!har!effekten!dokumenterats!till!0,293!M!0,439!kW/ton!kompost!
med!ett!temperaturspann!på!40!–!60°C.!Då!komposten!har!låga!underhållskrav!och!en!
relativt! konstant! värmeproduktion! över! året! utgör! den! en! tillförlitlig! värmekälla! och!
skulle! kunna! användas! för! att! värma! upp! lokaler,! växthus,! fiskodlingar,! odlingsbäddar,!
tappvarmvatten! eller! kopplas! till! ett! värmelager! (underjordisk! tank).! Att! koppla!
kompostanläggningen! till! ett! växthus! eller! frilandsodling! har! flera! fördelar:! då!
kompostanläggningen! inte! utgör! någon! miljöfarlig! verksamhet! är! den! inte! bunden!
geografiskt! till! SYSAVs! nuvarande! lokalisering! och! kan! därför! flyttas! till! passande!
markområde! för! LIS;! den! färdiga! komposten! som! produceras! kan! användas! direkt! i!
produktionen;! organiskt! avfall! från! odlingen! kan! återföras! direkt! till! komposten;! och!
kompostanläggningen! och! växthuset! kan! tillsammans! kopplas! till! ett! värmelager!
(kanske!även!ett!kylalager?)!under!perioder!när!det!finns!ett!värmeöverskott.!!
!

!
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Värmelager!

Värme!ut!vinter!

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Värme!in!Sommar!

Kompostvärmeåtervinning!och!etableringen!av!”kompostvärmeverk”!har!stor!potential!
ur! ett! energiperspektiv.! I! Sverige! finns! ca! 30! kommunala! kompostanläggningar!
(avfallsverige.se)! och! ett! stort! antal! privata! komposter! och! ströbäddar! i! framförallt!
jordbrukssektorn.! Kompostvärme! är! en! outnyttjad! resurs! och! utgör! en! i! princip!
konkurrensfri!marknad!i!Sverige.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Kompost!
!
*
*
Växthus!
*
*
Frilandsodling!

Figur! 2.! Kombination! kompostvärmeverk! och! växthus/odlingsbäddar! med! värmelager.!
Komposten! producerar! värme! året! runt.! Värmen! används! under! vintern! för! växthusodling! och!
under! de! varmare! månaderna! även! för! frilandsodling! i! odlingsbäddar.! Genom! att! värma! upp!
jorden!förlängs!säsongen!och!mer!värmekrävande!kulturer!kan!odlas!på!friland.!!

*
e)0Norcarb0–0processuppvärmning0Lantmännen0Lantbruk/Gyllebo0Gödning/VA0SYD0
!
Norcarb!levererar!stora!mängder!spillvärme!till!fjärrvärmenätet!(ca!100!GWh/år).!Dock!
har! företaget! fortfarande! ett! överskott! av! värme! (speciellt! sommartid)! som! i! nuläget!
kyls! bort.! Uppskattningar! från! Norcarb! säger! att! det! finns! potential! att! utvinna! ca! 15!
MW!mer!spillvärme!från!deras!processer.!Norcarb!äger!och!driver!även!ett!eget!ångnät!
(ca! 20! GWh/år)! i! Norra! Hamnen.! Till! detta! nät! skulle! man! potentiellt! kunna! ansluta!
ytterligare! industrier.! Den! industri! som! ligger! närmst! geografiskt! är! VA! SYD! med! ett!
värmebehov!för!att!värma!upp!sina!rötningsprocesser!men!även!Lantmännen!har,!som!
tidigare! nämnts,! ett! behov! av! värme! för! sina! torkprocesser.! För! att! utvärdera! den!
ekonomiska! och! miljömässiga! potentialen! av! att! förlänga! det! befintliga! ångnätet! krävs!

!
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en! avvägning! mellan! kostnaderna! för! ny! infrastruktur! och! besparingarna! i! form! av!
minskad!oljeanvändning.!!
!!
!
!
!
!
4.1.2#Direkta#synergier#avfall#

!
f)0Lantmännen0Lantbruk0?0energiutvinning0torkrester0
0
Tidigare! har! torkrester! från! Lantmännens! verksamhet! skickats! till! Ystad! för!
förbränning.! Av! olika! anledningar! har! intresset! för! torkresterna! sinat! och! nu! letar!
Lantmännen!efter!alternativa!användningsområden.!Ett!alternativ!som!lagts!fram!är!att!
använda!torkresterna!som!bränsle!i!den!egna!produktionen.!Detta!skulle!kräva!att!man!
bytte! ut! de! nuvarande! pannorna! mot! fastbränslepannor,! vilket! skulle! innebära! en! hög!
investeringskostnad.! Vid! vidare! undersökning! har! det! även! visat! sig! att! eldning! med!
spannmål! ofta! innebär! vissa! problem.! Framför! allt! har! spannmål! lägre! verkningsgrad!
jämfört!med!olja!(75!–!80!%!vs!85!–!90!%),!högre!askhalt!och!markant!lägre!smälttemp!
på! askan.! Dessutom! innehåller! spannmål! ofta! höga! halter! av! svavel! och! klorider! vilket!
ökar! korrosionen! på! pannan.! Allt! som! allt! blir! slitaget! och! underhållet! av! pannan!
markant! högre! vid! eldning! med! spannmål! i! jämförelse! med! andra! organiska! material!
(t.ex.!flis).!!
!
Sammanfattningsvis!kan!sägas!att!de!höga!investeringskostnaderna!och!förväntat!höga!
underhållskostnaderna! vid! en! övergång! till! spannmålseldning! gör! alternativet! mindre!
attraktivt.!Det!finns!dock!andra!möjliga!användningar!för!torkresterna!där!den!energin!
som!finns!bunden!i!materialet!kommer!till!användning!högre!upp!i!värdekedjan!(se!4.2).!
*
g)0VA0SYD0–0användning0av0slamgödsel0&0lokal0separation0och0användning0av0urin00
0
Vid!diskussioner!med!Christopher!Gruvberger!(Miljö,!Strategi!och!Samordning,!VA!Syd)!
framgår!at!Sjölunda!reningsverk!idag!är!hårt!belastat!av!de!stora!flödena!avloppsvatten!
(dagM,! gråM! och! svartvatten)! som! verket! tar! emot! (<! 4! 400! l/s).! Det! inkommande!
avloppsvattnet!är!rikt!på!kväve!och!fosfor!som!kommer!främst!från!svartvatten!(toalettM,!
badM,! duschM! och! diskvatten).! Dessa! är! ämnen! skulle! kunna! användas! som! växtnäring! i!
olika!typer!av!odlingssystem!men!p.g.a.!avloppssystemets!uppbyggnad!i!Malmö!blandas!
idag! olika! fraktioner! av! avloppsvatten! (svartvatten,! gråvatten! och! annat!
avrinningsvatten!från!infrastruktur!och!byggnader)!i!ett!och!samma!flöde!innan!det!når!
reningsverket.! Detta! gör! att! de! åtråvärda! näringsämnena! späds! ut! och! blandas! med!
föroreningar!från!andra!källor.!!
!
Systemet! gör! att:! 1)! reningsverken! utsätts! för! en! tung! belastning! vad! gäller! kväve! och!
fosfor;! 2)! separation! av! näringsämnen! från! resterande! avloppsström! försvåras;! 3)! det!
slamgödsel! som! produceras! i! reningsprocessen! innehåller! vissa! tungmetaller,!
läkemedelsrester!och!andra!toxiner!som,!bland!vissa,!resulterar!i!en!ovilja!att!använda!
slamgödseln!i!jordbruket.!!
!

!
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VA!SYD!intresserar!sig!nu!för!alternativa!användningsområden!för!det!avloppsslam!som!
produceras! och! för! möjligheten! att! ta! tillvara! på! de! näringsämnen! som! finns! i!
urinfraktionen! i! svartvatten.! Under! möten! med! VA! SYD! har! diskuterats! om! det! skulle!
vara! möjligt! med! lokal! separation! av! urin! från! övriga! avloppsflöden! och! därmed!
möjliggöra!lokal!användning!av!urin!som!en!resurs!för!livsmedelsproduktion.!!
!
Alternativ0användning0av0avloppsslam00
0
Enligt!Christoffer!Gruvberger!är!produktionen!och!avsättningen!av!avloppsslam!idag!ett!
problemområde!för!VA!SYD.!Intresset!bland!lantbrukare!att!använda!slammet!beskrivs!
som!relativt!lågt!av!två!anledningar.!För!det!första!finns!fortfarande!idag!en!misstro!till!
avloppsslam! p.g.a.! dess! innehåll! av! tungmetaller! (främst! kadmium)! och! andra! ”microM
pollutants”.! Detta! gäller! främst! det! slam! som! inte! är! REVAC! certifierat,! men! även!
certifierat!slam!har!fortfarande!dåligt!rykte.!För!det!andra!finns!det!motsättningar!mot!
att! använda! avloppsslam! på! grund! av! den! sk.! ”äckelfaktorn”! –! jordbrukare! och!
konsumenter! anser! inte! avloppsrester! passande! på! de! åkrar! där! vi! producerar!
livsmedel.!För!att!överkomma!de!beskrivna!motsättningarna!föreslås!följande!alternativ!
för!avloppsslammet:!
!
Förbränning*och*askabaserat*gödselmedel**
*
Första!steget!i!processen!är!förbränning!av!det!obehandlade!slammet.!Som!diskuterats!
vid! AP! möte! för! ”Delad! Energi”! (13! nov! 2015)! skulle! slam! från! Sjölunda! kunna! torkas!
och! lagras! under! perioder! när! värmebehovet! är! lågt! för! att! sedan! förbrännas! under!
perioder!med!högre!värmebehov.!Detta!skulle!resultera!i!kombinerad!värmeproduktion!
och!behandling!av!avloppsslam!samtidigt!som!energiinnehållet!i!slammet!skulle!tas!till!
vara.! Med! Norcarbs! anläggning! geografiskt! nära! skulle! spillvärme! från! Norcarb!
potentiellt! kunna! användas! vid! torkning! av! avloppsslammet.! Alternativt! kan! slammet!
blandas! upp! med! t.ex.! träflis.! Vid! uppblandning! med! flis! behövs! ingen! torkning! innan!
förbränning!(en!teknik!utvecklad!av!RagnMSells!för!återvinning!av!fosfor!i!avloppsslam).!
I!ett!projekt!finansierat!av!RagnMSells,!EasyMining!och!ENA!Energi!har!visats!att!en!hög!
andel! avloppsslam! (35M40! %)! kan! blandas! med! flisbränsle! i! bioeldade! pannor! utan! att!
påverka! varken! emissioner! eller! pannans! effekt.! Ur! askan! kan! sedan! fosfor! utvinnas! i!
form! av! ammoniumfosfat! (världens! mest! tillverkads! fosforgödselmedel).!
Ammoniumfosfatet! som! produceras! har! en! mycket! hög! renhetsgrad.! I! processen!
säkerställs!att!tungmetaller!inte!återförs!till!jordbruksM!eller!skogsmark!där!gödningen!
appliceras! och! förbränningsprocessen! medför! att! eventuella! läkemedelsrester!
destrueras.!De!askrester!som!blir!över!efter!fosforutvinningen!kan!med!fördel!användas!
som! konstruktionsmaterial! i! till! exempel! cementproduktion! då! askresterna! har!
likvärdiga!egenskaper!som!liknande!konstruktionsmaterial!på!marknaden.!Användning!
av!askresterna!inom!konstruktionsindustrin!bedöms!heller!inte!medföra!någon!risk!för!
spridning!av!tungmetaller!då!dessa!är!hårt!bundna!till!materialet.!Inom!”Delad!Energi”!
är! Lantmännen! en! möjlig! köpare! av! avloppsslam! som! bränsle! då! detta! skulle! kunna!
innebära! en! möjlighet! för! dem! att! ersätta! sin! oljepanna! med! en! bioeldad! panna! med!
tillgång!till!billigt!bränsle.!
!
!
!
Fördelar:!

!
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Nackdelar:!!

M

Lagring!och!spridning!av!gödselmedlet!blir!lättare;;!

M

Lägre!”äckelfaktor”;!

M

Förhindrad!spridning!av!tungmetaller;!

M

Relativt!enkel!och!billig!process!när!den!är!i!drift;

M

Möjliggör!energiutvinning!från!avloppsslammet.!Slam!kan!ersätta!andra!
energikällor;

M

Kan!potentiellt!kombineras!med!andra!verksamheter!i!Norra!Hamnen!
(t.ex.!utnyttja!existerande!förbränningsprocesser!för!
värmebehandlingen!av!pelletsen!under!sommaren!när!
fjärrvärmebehovet!är!lågt).

M

Energibehov!för!torkning!(torkning!och!slamförbränning!bör!samköras!
för!att!utnyttja!värmen!från!förbränningen!i!torkprocesserna);!

M

Ökade!kväveutsläpp!i!form!av!NOx!då!kväveföreningar!i!
avloppsslammet!frigörs!vid!förbränning;!

!
Förbränning*och*askabaserat*byggmaterial*(källa:!Smol!o.a.!2015)!
!
Som! nämnts! ovan! har! avloppsslammet! en! potential! som! värmekälla.! Den! aska! som!
produceras! kan! dock! innehålla! relativt! höga! halter! av! tungmetaller! och! andra!
miljögifter.!Det!finns!ett!antal!områden!inom!byggindustrin!där!slamaska!kan!användas!
som! byggmaterial! och! samtidigt! säkra! att! eventuella! miljögifter! sprids.! Slamaska! kan!
användas!som!beståndsdel!i!cement,!tegel,!keramik!och!i!vägkonstruktioner!då!den!delar!
egenskaper!med!flera!av!de!ursprungliga!råmaterialen!för!dessa!produkter.!Potentialen!
för! så! kallade! sekundära! industrier! att! utnyttja! tillgången! på! billig! slamaska! för! att!
förbättra!sin!egen!konkurrenskraft!bedöms!även!den!som!god.!I!Norra!Hamnen!bör!den!
typen! av! synergier! vara! möjligt! med! någon! av! de! redan! etablerade! industrierna! i!
området!(t.ex.!Cementa!AB).!
!
Fördelar:!
M Energiutvinning!från!avloppsslam;!

!
Nackdelar:!!

M

Ofta!är!direkt!användning!av!askan!möjligt;!

M

Askan!har!många!användningsområden.!

M

Näringsämnen!i!avloppsslammet!förloras;!

M

Tungmetaller!och!miljögifter!försvinner!inte!utan!binds!till!nya!material.!

*
*
*
Struvitfällning*(källa:!Rapport!SGC,!2008)!
!
Struvitfällning!innebär!att!det!obehandlade!avloppsslammet!(eller!endast!vätskefasen!av!
slammet)!blandas!med!en!magnesiumkälla!(ofta!MgCl2)!och!pH!justeras!för!att!optimera!
fällningsprocessen.! De! struvitkristaller! som! bildas! fungerar! som! ett! NPKMgödselmedel!

!
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och! dokumenterade! processer! har! visat! på! en! reningskapacitet! på! upp! till! 90! %! för!
fosfor!och!40!%!för!ammoniumkväve.!Alternativt,!och!speciellt!vid!nybyggnationer,!kan!
lokal!separation!av!urin!från!övrigt!avlopp!effektivisera!processen!radikalt!då!urinen!är!
en!mycket!ren!fraktion!som!är!optimal!för!struvitfällning.!Struvitfällning!i!avloppsslam!
har!testats!i!stor!och!liten!skala!men!vissa!tvetydigheter!kring!hur!effektiv!processen!är!
finns! fortfarande.! Reningsprocessens! effekt! beror! på! avloppsslammets! egenskaper! och!
sammansättning.!För!anläggningar!i!Tyskland!beräknas!att!reningsgraden!för!fosfor!kan!
uppnå!95!%!och!ammoniumkväve!85!%!vid!en!optimering.!Tester!utförda!av!Göteborgs!
Universitet! visar! att! genom! att! kombinera! separation! av! urin! från! övrigt! avlopp! med!
struvitfälling! uppnås! en! reningskapacitet! i! nivå! med! konventionella! metoder! och! ett!
mycket!effektivt!gödselmedel!produceras.!!
!
Fördelar:!
M Kan!integreras!enkelt!i!nuvarande!reningsprocesser;!
M

Lagring!och!spridning!av!gödselmedel!blir!enklare!i!pelletsform;!

M

Fullvärdigt!gödselmedel!produceras;!

M

Lägre!”äckelfaktor”!

M

Bedöms!kostnadseffektivt;!

!
Nackdelar:!! !
M
M

Processens!effektivitet!beror!på!slammets!egenskaper!och!är!känslig!för!
variationer;!
Kräver!ytterligare!separation!av!tungmetaller;!

!
!
Kombinerad*algodling*och*vermikompost*
!
Detta! är! ett! nytänkande! reningssystem! som! kombinerar! mikroalgers! och! daggmaskars!
dokumenterade!förmåga!att!biologiskt!rena!vatten!genom!assimilering!av!näringsämnen!
och!miljögifter.!!
!
Systemet! fungerar! på! liknande! sätt! som! den! biologiska! reningsprocess! som! idag!
används!på!Sjölunda!reningsverk.!Mikroalger!odlas!i!inkommande!avloppsvatten!och!tar!
där! upp! näringsämnen! och! föroreningar! från! vattnet.! Det! slam! som! bildas! när! algerna!
dör! innehåller,! precis! som! avloppsslammet! i! dagens! reningsprocesser,! stora! mängder!
näringsämnen.! Skillnaden! är! att! det! algMbaserade! slammet! är! rikt! på! både! fosfor,! och!
kväve! då! ingen! deMnitrifiering! används.! Nuvarande! avloppsslam! är! däremot! ganska!
fattigt!på!kväve.!!
!
I! nästa! steg! i! processen! används! slammet! i! en! så! kallad! vermikompost! (kompostering!
med! hjälp! av! daggmaskar).! Maskarna! bryter! ner! slammet! och! bioackumulerar!
tungmetaller! och! andra! gifter.! Den! kompost! som! bildas! är! därmed! i! stort! sett! fri! från!
miljögifter! och! samtidigt! ett! högvärdigt,! luktfritt! och! mullrikt! gödselmedel! som! kan!
användas! för! direkt! sådd,! gödsling! eller! jordförbättring.! Komposten! har! även! fördelen!
att! den! släpper! ifrån! sig! näringsämnen! jämnare! över! tid! i! jämförelse! med! direkt!
användning!av!slamgödsel.!!
!
!
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Maskarna!separeras!från!komposten!och!behandlas!separat!för!att!hindra!spridning!av!
tungmetaller!med!maskarnas!biomassa.!!
!
!
Fördelar:!!
M Helt!biologisk!rening!utan!kemikalier;!

!
Nackdelar:!

M

Producerar! ett! luktfritt! fullgödselmedel! med! goda! sekundära!
egenskaper!(växtskydd,!mullhalt,!porositet);

M

Billigt!system;

M

Skalbart.

M

Inte!testat!i!stor!skala;!

M

Kräver!ny!utrustning;!

!!
Algodling*och*bioraffinaderi*
!!
Systemet!använder!sig!av!samma!process!som!beskrivits!ovan!där!mikroalger!är!första!
steget!i!reningen.!Mikroalger!har!förmågan!att!binda!CO2!och!producera!syre!genom!sina!
metaboliska! processer.! Detta! kan! ha! stora! fördelar! även! i! det! reningssystem! som!
används!på!Sjölunda!idag.!Med!det!nuvarande!systemet!går!stora!mängder!energi!åt!till!
att!syresätta!avloppsvattnet!inför!den!aeroba!reningsprocessen.!Genom!att!integrera!en!
reningsprocess! med! mikroalger! skulle! man! kunna! minska! energikostnaderna! för!
syretillförsel.! Biomassan! som! bildas! har! sedan! flera! möjliga! användningsområden! och!
skulle! kunna! förädlas! i! ett! bioraffinaderi! för! produktion! av! biodrivmedel,! biogas,!
bioplast,! etc.! Ett! möjligt! exempel! är! att! den! bioolja! som! produceras! skulle! kunna!
användas! för! produktion! av! organisk! kimrök! i! Norcarbs! produktion.! Organisk! kimrök!
har! producerats! från! rapsolja! och! tekniken! som! används! torde! vara! likartad! även! för!
andra!organiska!oljor.!!
!
Beroende! på! avloppsvattnets! sammansättning! och! innehåll! av! gifter! och! tungmetaller!
kan! biomassan! från! algodlingen! även! användas! som! fiskfoder.! Detta! kräver! dock!
noggrann! övervakning! av! avloppsvattnets! sammansättning! för! att! förhindra!
spridningen!av!tungmetaller!och!toxiner!till!livsmedelssektorn.!!
!
För! att! säkerställa! ekonomisk! lönsamhet! i! ett! bioraffinaderi! krävs! idag! att! flera!
funktioner! utnyttjas! parallellt.! I! Norra! Hamnens! fall! skulle! t.ex.! produktion! av!
biodrivmedel,!bioplast,!rötsubstrat!och!vattenrening!kunna!kombineras.!!
!
För! att! öka! produktiviteten! och! minska! beroendet! av! solljus! för! fotosyntes! bör!
heterotrofa! mikroalger! användas! då! dessa! utnyttjar! kolkällor! i! avloppsvattnet! som!
energi.! Detta! ger! en! effektivare! reningsprocess! och! högre! produktionskapacitet! på!
mindre!yta!då!tillgången!på!solljus!inte!påverkar!processen.!
!
Fördelar:!
M Minskar!energikostnaderna!för!syresättning;!
M
!

Kan!integreras!med!nuvarande!system;!
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!
Nackdelar:!

M

Ger!en!produkt!med!många!användningsområden.!

M

Näringsämnen!binds!i!algmassan!och!når!inte!ut!på!åkrarna!(kan!dock!
vara!bra!för!flöden!med!mycket!miljögifter);!

M

Kräver!investering!i!bioraffinaderi;!

M

Kräver!FoU!för!att!kunna!skalas!upp.!

!
0
0
0
Separation0och0lokal0användning0av0urin0
!
Separation! från! övriga! avloppsflöden! och! användning! av! urin! som! gödselmedel! är! av!
stort! intresse! dels! för! att! minska! belastningen! på! reningssystemet! och! dels! för! att!
möjliggöra!effektivare!användning!av!de!växtnäringsämnen!som!finns!i!urinen.!Urin!är!
den! fraktion! i! avloppsvattnet! som! innehåller! den! stora! merparten! av! näringsämnena.!
Cirka! 80! %! av! allt! kväve,! 55! %! av! all! fosfor! och! 60! %! av! all! kalium! i! avloppsvattnet!
kommer! från! urinen.! Samtidigt! utgör! urin! bara! ca! 1! %! av! den! totala! volymen! i!
avloppsnätet! och! halterna! av! tungmetaller! är! låga! (FAO! 2001).! Detta! gör! att! separat!
uppsamling!av!urin!är!högst!intressant!då!den!kan!användas!i!stort!sett!obehandlad!som!
fullgödselmedel!i!olika!typer!av!odlingssystem.!
!
För!effektivt!utnyttjande!av!urin!och!för!att!minska!risken!for!kontaminering!krävs!att!
denna! fraktion! samlas! upp! separat! redan! på! kundnivå.! Olika! typer! av! sorterande! WCM
system! finns! redan! idag! ute! på! marknaden.! Troligtvis! skulle! kostnaderna! för! att!
installera!nya!WCMsystem!i!redan!etablerade!områden!i!Malmö!(inklusive!investeringar!
för! nya! separata! ledningar! för! urin)! bli! ganska! omfattande.! Av! denna! anledning!
rekommenderas!att!fördelarna!med!ett!separationssystem!för!urin!(minskad!belastning!
på!reningsverken,!effektivare!återanvändning!av!näringsämnen,!etc.)!och!vägs!mot!den!
ekonomiska! kostnaden.! Vidare! bör! det! även! undersökas! om! det! finns! en! marknad! för!
urin! (eller! förädlade! produkter! från! urin)! som! gödselmedel! i! jordbruket! och! om! det!
finns!entreprenörer!villiga!att!satsa!i!systemet.!
!
I!nyMexploaterade!områden!och!vid!etableringen!av!nya!bostadsområden!är!kostnaderna!
för! att! installera! separationssystem! troligtvis! inte! större! än! kostnaderna! för!
konventionellt!VA.!Det!vore!därför!intressant!att!utnyttja!utvecklingen!i!Norra!Hamnen!
(och!även!Hyllie)!för!etableringen!av!testbäddar!för!lokal!uppsamling!och!användning!av!
urin.!!
!
Uppsamling! och! användning! av! urin! för! livsmedelsproduktion! innebär! vissa!
komplikationer!som!måste!adresseras!för!säker!och!effektiv!realisering!av!metoden:!
!
• Sjukdomsspridning!
Vanliga! patogener! som! går! att! finna! i! färskt! urin! inkluderar! Leptospira* interrogans,*
Salmonella,*och*Schistosoma*haematobium.!Dock!bedöms!dessa!så!pass!ovanliga!och!har!
så!pass!kort!inaktiveringstid!att!hälsorisken!i!tempererade!klimat!bedöms!som!mycket!
liten!om!föreskrivna!hygien!och!steriliseringsåtgärder!följs!(Höglund,!2001).!!
!
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!
Den! vanligaste! och! billigaste! metoden! för! sterilisering! av! urin! är! lagring.! Temperatur!
och!lagringstid!är!de!parametrar!som!visat!sig!avgörande!för!inaktivering!av!patogener!i!
urin.! Generellt! ger! högre! temperatur! och! längre! lagringstid!en!effektivare!sterilisering.!
Vid! en! medeltemperatur! på! 20! °C! och! en! lagringstid! på! 6! månader! är! risken! för!
sjukdomsspridande!patogener!i!urinen!nära!noll!(Höglund,!2001).!!
!
• ”Äckelfaktorn”!
Precis! som! vid! användningen! av! slamgödsel! omges! urin! av! ett! visst! tabu.! Troligtvis! är!
detta! ett! avgörande! hinder! för! användningen! av! urin.! För! att! accepteras! krävs! enkla!
rena! och! välfungerande! system! för! uppsamling,! lagring! och! användning.! Vid!
diskussioner! med! VA! SYD! framgick! att! för! att! ett! sådant! system! skall! bli! accepterat!
måste!det!”bara!funka”!och!helst!finnas!där!utan!att!påverka!kunderna!på!ett!märkbart!
sätt.! Detta! är! en! av! anledningarna! att! det! troligtvis! krävs! entreprenörer! som! kan!
investera! i! smarta! lösningar! som! inte! påverkar! kunden.! Nära! samarbeten! mellan!
entreprenören!och!VA!företagen!bedöms!avgörande.!!
!
• Transport,!Lagring!och!Spridning!
!
Att! samla! upp,! lagra! och! transportera! stora! volymer! urin! innebär! komplikationer! rent!
praktiskt!och!hygienmässigt.!Att!minska!urinens!volym!genom!torromvandling!till!torrt!
substrat!skulle!förenkla!processen!radikalt.!Även!här!är!mineraliserad!struvitfällning!en!
intressant!och!billig!lösning!där!98!–!100!%!av!fosforn,!64!–!80!%!av!kvävet!och!omkring!
50! %! av! kaliumet! absorberas! i! kristallform! (GU,! 2005).! Som! torrfraktion! förenklas!
transporten,! lagringen! och! appliceringen.! Dessutom! minimerar! struvitfällning! de!
hälsorisker!som!annars!kan!associeras!till!urin.!I!fällningsprocessen!absorberas!varken!
tungmetaller! eller! läkemedelsrester! i! kristallerna.! Den! kvarstående! frågan! är! om!
struvitfällning!kan!implementeras!i!lokala!småskaliga!system!eller!om!det!kräver!större!
system!för!att!bli!ekonomiskt!lönsamt.!!
!

4.2#Nya#produktionsprocesser#i#Norra#Hamnen.###
#
#

#

För! vissa! flöden! finns! idag! inget! självklart! användningsområde! bland! de! nuvarande!
aktörerna! i! Norra! Hamnen.! För! dessa! flöden! har! möjliga! nya! produktionsprocesser!
undersökts! där! restflödena! skulle! kunna! användas! som! råmaterial! och! därmed! öka!
hamnens! resurseffektivitet! och! minska! dess! miljöpåverkan.! ! Nedan! presenteras! några!
möjliga! produktionsprocesser! baserade! på! nuvarande! avfallsströmmar! och!
spillvärmeflöden:!!
!
h)0Spillvärme0&0organiskt0avfall0–0akvaponi0!
!
Den! delprocess! som! visats! mest! intresse! i! projektet! ”Delad! Energi”! är! systemet! för!
kombinerad! landbaserad! fiskodling! och! växthusproduktion! –! även! känt! som! akvaponi.!
Kortfattat! innefattar! detta! ett! slutet! system! där! vatten! och! näringsämnen! cirkulerar!
mellan:!bassänger!för!fiskodling;!ett!biofilter!med!mikroorganismer!och!odlingsbäddar!
för! grönsaksproduktion.! Näringsämnen! som! ackumuleras! i! vattnet! från! fiskodlingarna!
filtreras! genom! biofiltret! där! mikroorganismerna! omvandlar! ammoniumkväve! till!
nitratkväve!som!blir!näring!i!växtbäddarna.!Det!filtrerade!vattnet!förs!sedan!tillbaka!till!
!
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fiskodlingen! och! på! så! vis! skapas! ett! cirkulärt! system! där! både! fisk! och! grönsaker! kan!
produceras.!
!
Kommersiella!akvaponianläggningar!är!relativt!ovanliga!och!de!flesta!system!som!finns!
dokumenterade! befinner! sig! fortfarande! i! utvecklingsstadiet.! Konceptuellt! består! en!
akvaponi!av:!!
!
Fiskbassäng0–0Mekaniskt0filter0–0Biofilm0–0Sump0?0Växtoldingsbädd0
!
Det! mekaniska! filtret! är! ofta! ett! gallerfilter! som! sorterar! bort! större! partiklar! från!
vattnet.!Biofilmen!är!ett!filter!av!mikroorganismerna!som!bryter!ner!ammoniumkvävet!
till! nitratkväve.! Biofiltret! kan! (beroende! på! vilken! design! man! väljer! för! sin! akvaponi)!
vara! fristående! eller! integreras! i! växtodlingbäddarna.! Sumpen! fungerar! som!
ackumulator!av!näringsämnen!och!för!att!reglera!flödet!till!växtbäddarna.!
!
!Nedan!följer!några!aspekter!som!måste!tas!i!åtanke!vid!planeringen!av!en!kommersiell!
akvaponi:!
!
• Val!av!fiskM!och!växtkulturer!
Vilka! arter! som! skall! odlas! beror! dels! på! de! tekniska! förutsättningarna! (tillgången! till!
spillvärme!i!rätt!temperatur,!eltillgången,!produktionsyta,!tillgången!till!hållbart!foder)!
och! dels! på! de! ekonomiska! förutsättningarna! (marknadspotentialen! för! olika! arter,!
foderkostnaderna,! underhållskostnaderna! och! driftkostnaderna).! Vissa! kombinationer!
av! fiskM! och! växtkulturer! har! visat! sig! bättre! än! andra! då! deras! biologiska! behov!
kompletterar!varandra.!Nedan!sammanfattas!temperaturM,!ljusM!och!foderbehoven!för!ett!
antal!potentiella!växtM!och!fiskarter!i!ett!akvaponisystem.!
!
Tabell!6.!Förslag!på!växter!för!en!akvaponi.!

Växter!
Örter!&!kryddor!
(exempel!!
Basilika!&!
persilja)!

Ljusbehov!
Högt!

pH!
5,5!–!6,5!

Bladgrönsaker!
15!–!25!°C!
(sallad,! spenat,!
vattenkrasse,!
etc.)!
Tomater!
16!–!26!°C!

Högt!

6M7!

Högt!

5,5!–!6,5!

Gurka!
meloner!
squash)!

Högt!

5,5!–!6,5!

Högt!

5,5!–!6,5!

(även! 18M28!°C!
och!

Paprika!och!chili!

!

Temp.!!
20!–!25!°C!

16!–!30!°C!

Övrigt!
Basilika! är! populär! inom!
akvaponi! pga.! Sitt! höga!
marknadsvärde! och! stora!
skördar.!
Relativt!
lågt!
näringsbehov.!
Passar!bra!för!akvaponi!och!ger!
stora!
skördar.!
Lågt!
näringsbehov.!
Högt! marknadsvärde.! Passar!
bra! för! akvaponi! men! det! höga!
näringsbehovet! kräver! hög!
fiskdensitet! för! att! förhindra!
näringsbrist.!Behöver!växtstöd.!
Högt!
marknadsvärde.!
Väl!
anpassade! för! akvaponi! men,!
liksom! tomater,! kräver! mycket!
näring.! Växtbäddens! storlek!
måste!
anpassas!
till!
fiskdensiteten.!!
Flera! sorters! paprika! och! chili!

32!

Livsmedelsinriktad!Industriell!Symbios!
15!okt!2015!–31!jan!2016!

Aubergin!

18!–!26!°C!

Blomkål!

20! –! 25! °C! Medium!–!Högt!
vegetativ!fas.!
10! –! 15! °C!
blomsättning!
13!–!18!°C!
Medium!–!Högt!

Broccoli!

Högt!

5,5!–!7!
6!–!6,5!

6!–!7!

finns.! De! flesta! passar! bra! för!
akvaponisk!odling.!
Högt!
näringsbehov!
och!
troligtvis!behov!av!växtstöd.!
Relativt! högt! näringsbehov.!
Behöver!ganska!stor!yta/planta.!
Mycket! ”grönmassa”! av! plantan!
saknar!marknadsvärde.!
Ganska! högt! näringsbehov! och!
känslig! för! höga! temperaturer.!
Mycket!
”grönmassa”!
som!
saknar!marknadsvärde.!

!
Tabell!7.!Förslag!på!fiskarter!för!en!akvaponi.!

Fisk!

Temp.!

Fodertyp!

Tilapia!

17M27!°C!

Mix!

Varav!
protein!
28M36!%!

Afrikansk!
ålmal!
Sibirisk!Stör!

24M30!°C!

Växtbaserat!

30M35!%!

18M25!°C!

Fiskbaserat!
(Mix?)!

>!44!%!

Gös!

22M25!°C!

Fiskbaserat!

>!48!%!

Regnbåge!

2M21!°C!

Fiskbaserat!
(Mix)!

>40!%!

Röding!

5M12!°C!

Fiskbaserat!
(Mix)!

XX!

Karpfiskar!

23M30!°C!

Mix!

XX!

Hummer!

18M20!°C!

Fisk/Skaldjurs
baserat!

40M60!%!

!

pH!

Övrigt!

7M7,5! Tålig! och! snabbväxande! art.! Tål!
höga! densiteter! och! är! vanlig! i!
landbaserad!fiskodling.!Sötvatten.!
Ca!7! Tålig! art.! Klarar! höga! densiteter!
och!låg!syrenivå.!Sötvatten.!
6,6! M! Relativt! tålig! art! som! tål! ganska!
8!
höga! densiteter.! Både! kött! och!
kaviar! har! högt! marknadsvärde.!
Produceras! bl.a.! i! Finland!
(http://www.careliancaviar.com/
).!Sötvatten.!
6M8!
Odlas! i! Danmark.! Kräver! foder!
med! hög! proteinhalt.! Om! arter!
accepterar! SCPMbaserat! foder! är!
oklart.!Sötvatten.!
7M8!
Kommersiellt!odlad!art.!Fodret!är!
typiskt! fiskbaserat! men! försök!
har! visat! att! protein! och!
fettinnehållet! till! viss! del! kan!
täckas! av! växtM! och/eller!
jästbaserade!
alternativ.!
Sötvatten.!
6,5! –! Klarar! ganska! hög! densitet! och!
8,5!
anses! passande! för! landbaserad!
odling.!Kan!kräva!kylning.!Upp!till!
40! %! av! fiskmjölet! i! fodret! kan!
bytas! ut! mot! jästM! och!
musselbaserade!
alternativ.!
Sötvatten.!
7M8!
Vanlig!
art!
inom!
fiskodlingsindustrin.!
Kan!
tillgodogöra! sig! många! olika!
fodertyper.!Sötvatten!
7,8! M Ännu!
relativt!
oprövad!
i!
8,2!
landbaserade! system.! Växer!
snabbt! i! kontrollerade! system!
och! kan! tillgodogöra! sig! naturligt!
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så! väl! som! artificiellt! foder.!
Kräver!separata!bassänger!för!att!
förhindra! kannibalism.! Odlas!
kommersiellt! i! landbaserade!
system! i! Norge.! Foderalternativ!
oklart.!Saltvatten.!

!
!
!
!
!
!
•

Val!av!växtodlingsteknik

Ett!antal!odlingstekniker!för!akvaponisk!odling!finns:!MBG!(”mediaMbased!growth!
beds)”,!DWC!(”Deep!Water!Culture”)!och!NFT!(”Nutrient!Film!Technique”).!Dessa!har!
alla!sina!förM!och!nackdelar!och!påverkas!av!valet!av!växtkulturer!som!skall!produceras.!!
!
Tabell!8.!Jämförelse!olika!typer!av!växtbäddar.!

!
Beskrivning!

Fördelar!

Nackdelar!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

MBG!
Biobädd!fylld!med!
substrat!(lecakulor,!
grus,!sand!eller!
perlit).!Substratet!
agerar!stöd!för!
rotbildning!och!yta!
för!biofiltrering.!
Vattenflöded!regleras!
antingen!genom!ebb!
och!flod!eller!genom!
kontinuerligt!flöde.!!!
Kombinerad!
odlingsbädd!och!
biofilm;!
!
Odlingsbädden!
fungerar!även!som!
mekaniskt!filter;!
!
Rik!mikroflora!!!
ökad!produktivitet.!
Stor!sump!behövs,!
speciellt!om!man!
använder!ebb/flod!
dränering;!
!
Tungt;!
!
Underhåll!och!
rengöring!kan!vara!
! komplicerad.!

DWC!
Större!bassänger!med!
odlingsflottar.!
Växtrötterna!
utvecklas!i!stenull,!
lecakulor!eller!
liknande!och!är!i!
kontinuerlig!kontakt!
med!vattenytan!
under!flotten.!!

NFT!
Rörsystem!med!
kontinuerligt!lätt!
vattenflöde.!Växterna!
odlas!i!perforeringar!i!
rören!så!att!rötterna!
är!kontinuerligt!i!
delvis!kontakt!med!det!
flödande!vattnet.!!

Kontinuerligt!
vattenflöde;!
!
Liten!sump;!
!
Enkelt!att!underhålla!
och!rengöra.!

Kontinuerligt!
vattenflöde;!
!
Liten!sump;!
!
Enkelt!att!underhålla!
och!rengöra;!
!
Lätt!system!som!passa!
även!för!takodling.!
!
Kräver!separat!
Kräver!separat!
biofilm;!
biofilm;!
!
!
Kräver!mycket!
Kan!ge!mindre!
vatten;!
skördar!(i!vissa!fall);!
!
!
Tungt;!
Förhållandevis!dyrare;!
!
!
Kräver!separat!teknik! Mindre!stabilt!system!
för!att!syresätta!
pga.!mindre!vatten!
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Näringsupptag!

!
!
•

!

rötterna.!

Högt!

Högt!

volym!(känsligare!för!
temperaturändringar).!
Förhållandevis!lägre!
(mindre!kontaktyta!
mellan!rötterna!och!
vattnet)!

Val!av!foder!

Vid! konventionell! fiskodling! är! fodret! den! miljömässigt! och! ekonomiskt! största!
kostnaden.! Många! konventionella! foder! är! baserade! på! soja! och/eller! fiskmjöl! och! har!
dokumenterat! stor! miljöpåverkan! då! stora! arealer! mark! används! för! foderproduktion!
och! fiskbestånd! överexploateras! för! produktionen! av! fiskmjöl.! Under! de! senaste! åren!
har! marknadspriset! för! fiskmjöl! ökat! markant! pga.! minskad! tillgång! och! ökande!
efterfrågan.! Därav! blir! tillgången! på! ekonomiskt! och! miljömässigt! hållbart! foder! en!
avgörande!faktor!för!en!fungerande!akvaponi.!Foderkostnaderna!uppskattas!till!ca!25!%!
av!totalkostnaden!för!fiskodlingsdelen!i!en!akvaponi!för!tilapia.!
!
Som! kan! ses! i! tabell! 5! så! varierar! foderbehovet! för! olika! fiskarter! och! därmed! även!
näringstillgången!i!växtbäddarna.!Då!valet!av!fisk!och!foder!påverkar!varandra!bör!dessa!
övervägas! noga! för! att! säkerställa! eknomisk! och! miljömässig! hållbarhet.! Som! beskrivs!
nedan!finns!potential!för!lokal!foderproduktion!i!Malmö.!
!
• Näringsbalans!och!storleksförhållandet!fiskMväxtodling!
För! att! säkerställa! att! växternas! näringsbehov! uppfylls! och! att! näringsämnen! inte!
ackumuleras! i! fiskbassängerna! krävs! en! balans! mellan! produktionen! av! näringsämnen!
från! fiskarna! och! näringsupptag! från! växterna.! Med! andra! ord! måste! ett! optimalt!
förhållande! mellan! fiskodlingens! och! växtodlingens! skala! hittas.! Även! detta! beror! på!
valet!av!arter,!fodrets!sammansättning,!odlingssystem,!etc.!Som!en!tumregel!kan!sägas!
att!för!bladgrönsaker!rekommenderas!60!–!100!g!foder/dag!och!m2!i!DWC!system.!!!
!
I!ett!välkänt!exempel!på!ett!DWC!system!från!University!of!Virginia!odlas!Tilapia!i!43!
m3!(62M70!kg!fisk/m3)!fiskodling!och!förser!en!basilikaodling!på!220!m2!med!näring!
(8!plantor/m2).!Daglig!utfodring!är!81M100!g!foder/m2.!!
!
Driftkostnader!/!år:!205!000!kr!
Beräknad!vinst/år:!880!000!kr(tilapia!46!kr/kg,!basilika!189!kr/kg)!
!
•

Säkerställa!tillgången!på!växtnäringsämnen!

För! att! maximera! akvaponins! produktivitet! bör! tillgången! på! mikroM! och!
makronäringsämnen!övervakas!och!vid!behov!kan!extra!näring!behövas.!
!
• pH!och!klimatstyrning!!
Som!kan!ses!från!tabell!6!och!7!så!skiljer!sig!optimal!temperatur!och!pH!värden!mellan!
växter!och!fiskarter.!Dessutom!skiljer!sig!dessa!från!behoven!för!systemets!biofilm.!De!
flesta!växterna!vill!ha!ett!pH!på!6,0!–!6,5.!Fiskarna!och!mikroorganismerna!vill!generellt!
ha! ett! pH! på! 7,0! –! 8,0.! För! att! optimera! systemet! som! helhet! bör! man! sikta! på! ett! pH!

!
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omkring! 6,8! –! 7,0! och! att! använda! fiskarter! och! växtkulturer! med! liknande!
temperaturbehov.!
Dock!
sker!
naturligt!
en!
viss!
försurning!
genom!
nitratkväveproduktionen!i!biofilmen!som!kan!kräva!att!man!tillsätter!en!naturlig!buffert!
(kalcium,!magnesium!eller!kadmiumbaserad)!för!att!förhindra!pH!förändringar!som!kan!
påverka!produktionen.!!
!
Ett! annat! alternativ! är! att! ha! separata! system! för! fiskM! och! växtodlingen! och! flytta!
näringsämnena!från!det!ena!systemet!till!det!andra!utan!att!behöva!temperaturM!och!pHM
reglera.! Detta! skulle! teoretiskt! kunna! möjliggöra! optimering! av! båda! systemen! trotts!
olika!pH!och!temperaturbehov.!
!
!
• ElM!och!energianvändning!
För!växthuset!i!akvaponin!är!elanvändningen!en!avgörande!faktor.!Att!använda!endast!
LED! eller! annan! lågenergi! teknologi! är! avgörande! för! att! sänka! elkostnaderna! för!
växthuset.! Dock! innebär! ofta! detta! att! mer! energi! behövs! för! uppvärmning! då!
konventionell!belysning!annars!bidrar!till!uppvärmningen!av!växthuset!under!vintertid.!
Även! eventuella! kostnader! för! kylning! under! sommaren! bör! tas! i! åtanke.! Olika! system!
för!kylning!bör!undersökas!och!även!potentialen!för!säsongslagring!av!värme/kyla.!
!
Enligt! det! svenska! företaget! Gårdsfisk! AB! som! bedriver! landbaserad! fiskodling! (dock!
utan! hydroponik)! är! värmeM! och! elkostnaderna! en! förhållandevis! liten! del! av!
kostnaderna!i!deras!produktion!(ca!25!%).!Hur!denna!siffra!förändras!om!man!kopplar!
på!ett!växthus!till!systemet!är!dock!oklart.!
!
• Huvudsaklig!inkomstkälla!!
Studier! på! kommersiella! akvaponier! visar! att! driftkostnaderna! för! fiskodlingen! ofta! är!
många! gånger! högre! än! för! grönsaksodlingen! och! att! merparten! av! inkomsterna!
kommer!från!grönsaksodlingen.!Enligt!Gårdsfisk!AB!kan!man!grovt!räkna!med!att!varje!
ton!producerad!fisk!ger!ca!10!ton!växtprodukter.!Detta!är!dock!en!spekulativ!siffra!och!
beror!mycket!på!valet!av!odlingskultur,!val!av!fiskart,!etc.!
!
Även! om! fisk! generellt! har! ett! högre! marknadsvärde! än! grönsaker! så! överväger! inte!
detta! de! högre! arbetskostnaderna! och! den! lägre! avkastning! ! som! fiskproduktion!
innebär.! För! att! fiskproduktionen! skall! övergå! från! att! vara! sekundär! till! primär!
inkomstkälla!krävs!lägre!produktionskostnader!och!arter!som!är!anpassade!för!de!lokala!
omständigheterna!och!den!lokala!marknaden.!
!
Det!bör!dock!tilläggas!att!inga!ekonomiska!analyser!på!akvaponianläggningar!som!en!del!
i! ett! LIS! system! finns! dokumenterade.! Om! akvaponin! kan! integreras! med! andra!
verksamheter! i! LIS! (t.ex.! lokal! foderproduktion)! och! produktionen! effektiviseras! (t.ex.!
genom! att! ha! separata! system! för! grönsaksM! och! fiskodling)! så! ökar! chanserna! att!
förbättra!fiskodlingens!marginaler.!!
!
Sammanfattningsvis! är! akvaponi! ett! komplext! system! som! kräver! noga! anpassning! av!
valet! av! fiskM! och! grönsakskulturer! till! de! lokala! förhållandena.! En! huvudanledning! till!
att! landbaserad! fiskodling! och! akvaponi! ännu! är! outvecklat! i! Sverige! är! de! osäkra!
marknadskanalerna! för! odlad! tropisk! fisk.! Enligt! Gårdsfisk! AB! så! måste! en! stabil!

!
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marknad!och!ett!intresse!för!Tilapia,!och!andra!tropiska!fisksorter!som!är!anpassade!till!
akvaponisk!produktion,!skapas!för!att!landbaserad!fiskodling!skall!utvecklas!i!Sverige.!
!
Fördelar;!
M Kan!tillåta!produktion!av!grönsaker!och!fisk!året!runt;!

!
Nackdelar:!!

M

Ett! potentiellt! miljövänligt! produktionssystem! för! färsk! fisk! och!
grönsaker;!

M

Potentiellt! en! stor! och! växande! marknad! då! Sverige! idag! är! högst!
beroende!av!importerad!fisk!och!grönsaker;!

M

Kan!skapa!många!nya!arbetstillfällen!då!akvaponi!är!arbetsintensivt;!

M

Saknas!ännu!en!stark!lokal!marknad;!

M

Relativt! outvecklad! teknik! i! de! nordiska! länderna.! Kräver! ytterligare!
FoU;!

M

Elkostnaderna!för!belysning!bedöms!som!stora!och!måste!bedömas;!

M

Lokal!foderproduktion!saknas;!!!

!
i)0Spillvärme0&0kompost0–0Tropiskt0växthus0
0
Spillvärmen! från! Lantmännen! Lantbruk! (eller! någon! annan! spillvärmeproducent)! kan!
användas! för! att! värma! upp! ett! tropiskt! växthus! för! produktion! av! tropiska! frukter!
(bananer,! papaya,! mango,! kaffe,! kakao,! etc.).! I! studerade! exempel! på! Island! har! man!
lyckats! väl! med! bananproduktion! i! växthus.! De! studerade! växthusen! håller! en! jämn!
temperatur!och!hög!luftfuktighet!över!året!(ca!22M25!°C!och!70M85!%!luftfuktighet).!Till!
skillnad! från! tomater,! paprika! och! andra! ettåriga! grönsaker! så! har! bananer! lägre!
ljusbehov.! Då! bananer! är! perenner! (fleråriga)! och! inte! beroende! av! årstidsvariationer!
för! att! sätta! frukt! klarar! de! sig! med! relativt! sparsam! belysning.! I! grova! drag! kan! man!
säga! att! bananplantan! utvecklas! långsammare! vid! låg! ljusintensitet! och! snabbare! vid!
hög! intensitet.! I! det! studerade! exemplet! från! Island! odlades! bananer! utan! artificiell!
belysning!(trotts!extremt!dåliga!ljusförhållanden!under!vinterhalvåret)!och!då!gav!varje!
skott! frukt! efter! 18! –! 24! månader.! Om! man! däremot! optimerar! ljusförhållandena!
bedöms!skördetiden!kunna!kortas!ned!till!9M12!månader.!!
!
Problemet!med!storskalig!bananproduktion!är!att!varje!skott!(rotsystemen!är!fleråriga!
och!sätter!flera!skott)!kräver!relativt!stor!yta!och!bara!ger!frukt!en!gång.!Detta!medför!
relativt!små!skördar!per!kvadratmeter.!För!effektivare!markanvändning!bör!bananerna!
samodlad! med! andra,! marktäckande,! kulturer! (örter,! kryddor,! bär,! etc.).! I! jämförelse!
med! konventionella! växthuskulturer! har! bananodling! låga! arbetskostnader! och,! med!
rätt! marknadsföring,! ett! högt! marknadsvärde! (specialbutiker,! grossister,! restauranger,!
etc.).!Enligt!intervjuade!odlare!på!Island!så!håller!de!växthusodlade!bananerna!en!klart!
mycket!högre!kvalitet!än!de!importerade!då!dessa!kan!plockas!när!de!är!perfekt!mogna!
och!når!konsumenten!inom!loppet!av!timmar!från!att!de!skördats.!
!
Miljöprestandan! för! växthusodlade! bananer! är! oklar.! Inga! livscykelanalyser! eller!
jämförelser!med!konventionella!bananer!har!gjorts.!Troligtvis!är!ljusbehovet!avgörande!
för!produktens!miljöprestanda.!
!
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!
Fördelar:!
M

Stort!nyhetsintresse!och!bedömt!hög!marknadspotential;!

M

Kan!kombineras!med!ett!upplevelsecentra;!

M

Producenter!har!redan!visat!intresse.!

M

Låg!produktionskapacitet;!

M

Kräver!stora!ytor;!

M

Stödprocesser!krävs!för!att!få!ekonomisk!hållbarhet;!

M

Erfarenhet!av!tropisk!odling!saknas.!FoU!krävs.!

Nackdelar:!

!
j)0Torkrester0(Lantmännen0Lantbruk)0–0Svampodling0
!
Torkresterna!från!Lantmännen!Lantbruk!består!av!skalrester!och!damm!från!skalningsM!
och! torkprocessen.! Resterna! är! således! rika! på! lignin! och! cellulosa! vilket! gör! dem!
intressanta! som! svampodlingssubstrat.! Bland! de! svampsorter! som! odlats! på!
veteskalrester! och! liknande! substrat! ingår! Ostronskivling,! Champinjoner,! Shiitake! och!
Igelkottsvamp.!Beroende!på!vilken!sorts!svamp!man!skall!odla!kan!torkresterna!behöva!
blandas! med! andra! material! (kompost,! aska,! gödsel,! gips,! osv.)! för! att! säkerställa! ett!
högproduktivt! odlingssubstrat.! För! Ostronskivling! –! en! av! de! enklaste! sorterna! att!
producera!men!med!ett!högt!marknadsvärde!(150M200!kr/kg)!–!kan!dock!substrat!helt!
baserade!från!spannmål!användas!(Fungigård,!2014).!!
!
Vid! produktion! av! odlingssubstrat! för! Ostronskivling! blandas! spannmålsresterna! (ofta!
halm! &! hö)! med! vatten! varefter! det! genomgår! en! fermenteringsprocess! och! en!
desinficeringsprocess!(70!°C).!Därefter!inokuleras!svampmycel!och!substratet!förpackas!
i!plastsäckar.!Detta!följs!av!en!tillväxtperiod!(6M8!veckor)!och!därefter!öppnas!små!hål!i!
säckarna!som!nu!hålls!i!klimatkontrollerade!rum.!Här!utvecklas!svampen!som!skördas!
under!en!period!av!4M6!veckor!(Fungigård,!2014).!!
!
Att! utnyttja! restavfallet! från! Lantmännen! Lantbruk! för! svampodling! är! speciellt!
intressant!då!substratet!redan!är!desinficerat!tack!vare!torkprocessen.!Idag!finns!redan!
etablerade!svampproducenter!i!Malmöområdet.!Ett!av!dessa!företag!är!”Ecofungi”!som!
säljer! odlingslösningar! till! privatpersoner! för! egen! produktion! av! olika! matsvampar!
(www.ecofungi.se).!!
!
Vid! etablering! av! en! svampodling! kan! även! andra! organiska! strömmar! utnyttjas! som!
substrat.!T.ex.!odlas!Ostronskivling!ofta!på!kaffesump!från!kaféer!och!restauranger.!Att!
använda! kaffesump! är! fördelaktigt! då! denna! redan! är! pastöriserad! efter!
bryggningsprocessen.!Ett!annat!alternativ!är!att!använda!trädgårds!och!parkavfall!som!
substrat!M!ett!flöde!som!idag!går!till!SYSAV!för!kompostering.!!
!
Energikostnaden! för! svampodling! bedöms! liten! då! processen! inte! kräver! mycket! ljus!
och! temperaturbehovet! är! relativt! lågt! (ca! 20! °C).! Den! stora! energikostnaden! kommer!
för!den!eventuella!pastöriseringen!av!substratet!men!temperaturerna!är!så!pass!låga!att!
någon! av! de! tillgängliga! restvärmeflödena! i! Norra! Hamnen! skulle! kunna! användas! för!

!
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detta!syfte!(t.ex.!returen!på!Norcarbs!värmenät,!eller!SYSAVs!vattenflöden!tillsammans!
med!hjälp!av!en!värmepump).!!
!
Efter! skörd! har! det! använda! svampsubstratet! flera! möjliga! användningsområden,! t.ex.!
som!bulk!i!vidare!svampodling,!jordförbättring,!odlingsmedium,!kompost,!etc.!
!
k)0Torkrester0(Lantmännen0Lantbruk)0–0engångsartiklar0och0förpackning0(tallrikar,0
muggar,0skålar)0
0
Torkresterna! från! Lantmännens! spannmålstorkar! är! en! helt! organisk! produkt! och!
därmed! 100! %! biologiskt! nedbrytbar.! I! Polen! och! Tyskland! har! företaget! Biotrem!
(http://biotrem.pl/en/)! tagit! fram! ett! koncept! för! att! ta! tillvara! på! denna! avfallsström!
för! att! producera! engångstallrikar,! skålar! muggar! och! andra! produkter.! Skalresterna!
behandlas!med!ånga!och!pressas!till!önskvärd!produkt.!Företaget!har!ett!antal!produkter!
i!sin!katalog!men!skräddarsyr!även!nya!produkter!efter!kundernas!önskemål.!
!
Tekniken! är! mycket! simpel! och! ger! estetiska! produkter! för! miljömedvetna!
privatpersoner,!restauranger!och!cateringfirmor.!Komposteringstiden!i!naturen!är!ca!30!
dagar! (jämför! med! ca! 100! dagar! för! vanliga! papperstallrikar! och! 100Mtals! år! för!
plastprodukter).!Produkterna!passar!för!varm!så!väl!som!kall!mat!och!dryck,!klarar!ugn,!
mikrovågsugn,!kyl!och!frys.!!
!
Fördelar:!
M Billig!och!tekniskt!simpel!process;!

Nackdelar:!

M

Marknad!finns;!

M

Möjligt!att!utveckla!fler!produkter!med!samma!teknik;!

M

Processen!kan!kombineras!med!nuvarande!avfallshanterings!system;!

M

Kräver!investering!i!nya!maskiner!för!produktionen;!

0
l)0Torkrester0(Lantmännen0Lantbruk)0–0Bioplast0
0
Intresset!för!att!använda!jordbruksrester!som!råmaterial!för!produktion!av!bioplast!är!
på!uppgång.!Stärkelse!och!cellulosa!kan!genom!biologisk!och/eller!kemisk!omvandling!
användas!för!att!producera:!biobaserade!kemiska!mellanprodukter!(t.ex.!mjölksyra!eller!
bärnstenssyra)!för!bioplastproduktion.!
!
Genom!fermentering!av!spannmålsrester!produceras!en!mängd!kemiska!föreningar!som!
kan! användas! i! plastproduktion.! Företaget! Xylophane! i! Bohus,! norr! om! Göteborg,! har!
sedan! 2010! specialiserat! sig! på! tillverkning! av! bioplast! från! just! spannmålsrester.! Den!
plast! som! produceras! används! i! livsmedelsförpackningar! som! substitut! för! aluminium!
och!oljebaserad!plast.!
!
Fördelar:!!
M Växande! marknad! med! stor! potential! och! en! viktig! roll! i! en! fossilfri!
ekonomi;!
M

!

Del!i!Norra!Hamnens!roll!som!testbädd!för!cleantech!lösningar.!
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Nackdelar:!

M

Fortfarande!en!ung!marknad!och!ung!teknik;!

M

Kräver!stora!investeringar!ekonomiskt!och!kunskapsmässigt.!

0
m)0Torkrester0(Lantmännen0Lantbruk)0–0Djur?0och0fiskfoder00
!
Den!vanligaste!användningen!av!spannmålsrester!är!som!djurfoder.!Dock!gör!den!höga!
ligninM! och! cellulosahalten! att! torkresterna! är! relativt! näringsfattiga! om! de! inte!
förbehandlas!innan!användning.!Genom!kokning!och!pelletering!kan!ett!passande!foder!
för! nötkreatur! skapas.! Flera! vetenskapliga! studier! har! genomförts! för! att! undersöka!
möjligheterna!för!att!öka!spannmålsresternas!näringsvärde!och!därmed!göra!dem!ännu!
attraktivare! som! foder.! Genom! fermentering,! jäsning! eller! hydrolys! med! hjälp! av! olika!
typer!av!mikroorganismer!kan!näringsvärdet!i!fodret!ökas!drastiskt.!!
!
Genom! bioförädling! med! jästM! och! andra! ligninnedbrytande! svampar! ökar!
spannmålsresterna!näringsvärde!(höjda!värden!av!protein!så!väl!som!fria!sockerarter).!
Detta! har! medfört! att! spannmålsrester! blivit! ett! attraktivt! och! billigt! komplement! till!
kraftfoder.!!!
!
Spannmålsrester! har! visat! sig! intressanta! som! substrat! även! för! fiskfoderproduktion.! I!
vissa!”vegetariska”!alternativ!används!oförädlade!spannmålsrester!som!en!beståndsdel!i!
sötvattensfoder.! Dock! är! förädlade! spannmålsrester! att! föredra! p.g.a.! sitt! högre!
näringsvärde.! Genom! jäsning! och! nedbrytning! med! hjälp! av! olika! typer! av!
mikroorganismer!kan!mikrobmjöl!produceras.!Mikrobmjölet!kan!(beroende!på!fiskart)!
fungera!som!substitut!för!konventionellt!fiskmjöl/sojamjöl!i!traditionellt!foder.!!
!
En! intressant! möjlighet! vore! att! kombinera! produktionen! av! matsvamp! från!
Lantmännens! torkrester! med! produktionen! av! foder.! Den! biologiska! nedbrytning! som!
sker! vid! svampodlingen! är! i! stort! sett! den! samma! som! sker! vid! produktionen! av!
mikrobprotein.!Det!odlingssubstrat!som!blir!kvar!efter!svampskörden!är!även!det!rikt!på!
protein! och! andra! näringsämnen.! I! USA! finns! flera! exempel! där! odlingssubstrat! från!
svampodlingar!använts!som!högvärdigt!boskapsfoder.!!
!
Det!verkar!sålunda!finnas!en!framtida!marknad!för!spannmålsbaserad!foderproduktion!
men! lokala! köpare! måste! identifieras! och/eller! produktionen! bör! utvecklas! parallellt!
med!utvecklingen!av!svensk!fiskodlingsindustri.!Närmsta!marknaden!för!fiskfoder!idag!
är!den!Norska!fiskindustrin.!!
!
Fördelar:!
M Enkel!och!billig!process;!
M

Växande!marknad;!

M

Kan!integreras!med!resterande!LIS!systemet;!

M

Utrustning!för!pelletering!och!torkning!av!foder!finns!att!tillgå;!

M

Stor!miljönytta.!

!
Nackdelar:!

!
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M

Kräver! FoU! för! att! undersöka! potentialen! för! den! specifika!
avfallsströmmen;!

M

Saknas!en!stark!lokal!marknad!i!nuläget.!

0
n)0Matavfall0(SYSAV/VA0SYD)0–0Bioförädling0?00Fiskfoder0
0
Idag! tar! SYSAV! emot! stora! mängder! matavfall! från! hushåll,! storkök,! restauranger! och!
mataffärer! (ca! 32! 000! ton/år).! Avfallet! förbehandlas! och! rötas! för! biogasM! och!
biogödselproduktion.!Målet!för!Malmö!och!Burlöv!är!att!40!%!av!allt!matavfall!skall!tas!
om!hand!år!2015.!Även!om!målet!nås!så!återstår!fortfarande!stora!mängder!avfall!som!
inte! samlas! upp! av! systemet.! Utöver! biogasproduktion! har! matavfall! andra! potentiella!
användningsområden!(t.ex.!som!djurfoder!eller!kompost)!som!bör!diskuteras.!
!
I! bl.a.! Japan,! Sydkorea! och! Taiwan! går! ca! 40! %! av! det! insamlade! matavfallet! till!
foderproduktion.! Inom! EU! är! användningen! av! matavfall! för! djurfoder! dock! förbjudet!
sedan!2002!för!att!förhindra!sjukdomsspridning!(inkl.!svininfluensa,!fågelinfluensa,!BSE,!
etc.).! ! En! bakomliggande! faktor! i! förbudet! är! risken! för! spridning! av! transmissibla!
spongiforma! encefalopatier! (TSE)! –! sjukdomar! som! kan! uppkomma! om! djur! ges! foder!
med!protein!från!närbesläktade!arter!(t.ex.!genom!fläskprotein!i!grisfoder)!–!en!risk!som!
är! svår! att! undgå! med! dagens! insamlingssystem! för! kommunalt! matavfall.! Detta! är!
troligtvis! en! huvudanledning! till! att! användningen! av! matavfall! som! djurfoder! är! så!
outvecklad! i! Sverige.! Dock! bör! vissa! rena! strömmar! av! matavfall! (t.ex.! från! mejerier,!
bryggerier! och! till! viss! del! storkök),! där! man! kan! säkerställa! avfallets! innehåll,! kunna!
utnyttjas!som!djurfoder.!!
!
Ett! intressant! alternativ! till! produktion! av! djurfoder! är! att! använda! matavfallet! till!
produktion! av! fiskfoder.! Till! skillnad! från! andra! djurfoder! så! finns! inga! kända! TSEM
sjukdomar! kopplade! till! fiskkonsumtion! och! enligt! gällande! EUMlagstiftning! inkluderas!
inte! fiskfoder! i! förbudet! mot! användning! av! matavfall.! Inom! fiskodlingsindustrin! har!
man! länge! använt! fiskmjöl! som! huvudingrediens! i! foder! utan! några! kända! fall! av! TSE.!
Med!ett!växande!intresse!för!odlad!fisk!bedöms!marknaden!för!alternative!fiskfoder!som!
god!och!den!miljömässiga!nyttan!med!restbaserade!foder!som!stor!då!dagens!sojaM!och!
fiskmjölsbaserade!foder!har!dokumenterat!hög!miljöbelastning!och!stigande!prisbild.!!
!
!
Tre!alternativa!metoder!för!foderproduktion!föreslås:!
*
Torkning*
!
Genom! värmebehandling! (70°C! 30! min! eller! 80°C! 3! min)! och! torkning! med! varmluft!
sänks!vattenhalten!i!matavfallet!till!ca!13!%!och!eventuella!patogena!mikroorganismer!
oskadliggörs.!Efter!torkning!mals!matresterna!till!ett!pulver!och!packas!till!pellets.!Grovt!
räknat! kan! ca! två! ton! foder! produceras! från! tio! ton! matavfall.! Proteinhalten! i! fodret!
beror! på! matavfallets! sammansättning! men! generellt! är! den! något! lägre! än! för!
fiskmjölsbaserat!foder.!Foder!från!torkning!passar!för!exempelvis!tilapia!och!karp!men!
är!mindre!lämpat!för!rovfiskar!som!lax!och!öring.!I!tilapiaodlingar!har!20!–!30!%!av!det!
konventionella!fodret!ersatts!med!foder!från!matrester!utan!påverkan!på!fiskens!tillväxt!
men!med!bättre!kontroll!över!fodrets!sammansättning!bör!andelen!kunna!ökas!radikalt.!!
!
!
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Fördelar:!

Nackdelar:!!

M

Billig!och!tekniskt!simpel!process;!

M

Fodret!blir!lätt!att!lagra;!

M

Passar!inte!till!alla!fiskarter;!

M

Torkning!är!energiintensivt;!

M

Näringsinnehållet!i!fodret!varierar!med!matavfallet.!

M

Saknas!en!stark!lokal!marknad.!

!
*
*
Bioförädling*med*insekter*
*
För! att! öka! näringsvärdet! i! det! producerade! fodret! och! för! att! möjliggöra! dess!
användning!även!bland!andra!fiskarter!kan!matresterna!bioförädlas!genom!att!använda!
dessa! i! insektsproduktion.! Matrester! från! hushåll! är! passande! föda! för! olika! insekter!
som! på! kort! tid,! och! med! endast! begränsad! arbetsinsats,! bryter! ner! avfallet! och!
omvandlar! det! till! insektsbiomassa.! Biomassan! kan! sedan! torkas,! malas! och! pelleteras!
för! användning! som! fiskfoder.! I! Sydafrika! och! Asien! har! detta! system! testats! i! större!
skala!för!produktion!av!fluglarver!och/eller!daggmaskar!M!studier!visar!att!i!förhållande!
till! torkning! av! matrester! så! ger! bioförädling! mindre! foder/enhet! matavfall! men!
marknadsvärdet! för! fodret! och! den! producerade! fisken! är! markant! högre.! Tester! visar!
att! insektsbaserat! foder! kan! ersätta! ca! 25! %! av! konventionellt! foder! vid! odling! av!
regnbåge!och!för!andra!arter!är!potentialen!troligtvis!ännu!högre.!Om!fodret!dessutom!
kombineras! med! t.ex.! svenskt! foder! från! musselmjöl! skulle! inhemsk! foderproduktion!
troligtvis!vara!möjligt!och!ha!positiva!miljökonsekvenser!för!östersjön.!!
!
Fördelar:!
M Tekniskt!simpel!process;!

Nackdelar:!!

M

Fodret!kan!användas!även!för!produktion!av!rovfiskar!som!lax,!röding,!
etc.!och!ger!därmed!högre!ekonomisk!avkastning;!

M

Arbetsintensiv! och! tidskrävande! produktion.! Separation! av! insekter!
från! överblivet! matavfall! måste! lösas! för! att! det! skall! bli! ekonomiskt!
hållbart;!

M

Teknik!för!att!förhindra!kontaminering!från!matavfallet!krävs;!

M

Torkning!av!insektsbiomassan!är!energiintensivt.!

M

Saknas!en!stark!lokal!marknad!i!nuläget.!

!
Bioförädling*med*näringsjäst*(SCP*produktion)*
*
Jästsvampar! har! kapaciteten! att! bryta! ner! och! förädla! matavfall! till! jästbiomassa! för!
konsumtion! eller! användning! som! djurfoder! (går! ofta! under! benämningen! näringsjäst!
eller! SCP).! Fördelarna! med! att! använda! jästsvampar! ligger! i! deras! snabba! tillväxt,! låga!
näringsbehov,! tekniskt! enkla! odlingstekniker! och! goda! näringsmässiga! egenskaper.!

!
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Genom!att!separera!den!flytande!fraktionen!från!den!fasta!fraktionen!av!matavfallet!och!
blanda! denna! med! agar! eller! annan! stabiliserande! substans! kan! stora! mängder!
näringsjäst!produceras.!!
!
Fördelar:!
M Många!olika!typer!av!jäst!kan!produceras;!

!
!
Nackdelar:!!

M

Näringsjäst!kan!användas!både!som!mat!och!som!djur/fiskfoder;!

M

Tekniskt!enkel!process!som!liknar!jästproduktion!för!bakning;!

M

Snabb!och!effektiv!produktion;!

M

Växande!intresse!och!marknad!för!vegetariska/veganska!produkter;!

M

Jäsprocessen!kräver!uppvärmning;!

M

Marknaden!för!jästprodukter!måste!analyseras;!

M

Saknas!en!stark!lokal!marknad.!

!
Oavsett!vilken!förädlingsmetod!som!används!krävs:!en!stabil!tillgång!på!matavfall;!jämn!
kvalitet! på! matavfallet! och! system! för! att! säkerställa! näringsvärdet! i! det! producerade!
fodret.!
En!bedömning!bör!göras!av!vad!som!får!störst!samhällsmässig!och!miljömässig!nytta:!att!
använda!matavfall!för!att!producera!biogas/biogödsel!eller!för!att!producera!fiskfoder,!
och!om!vissa!avfallstyper!passar!bättre!till!det!ena!eller!det!andra.!Generellt!kan!sägas!
att!användningen!av!matavfall!som!foder!för!djur/fisk!för!oss!ett!steg!högre!upp!i!den!sk.!
avfallshierarkin!som!grundas!i!EU:s!miljömål!och!arbetet!mot!en!cirkulär!ekonomi.!
!
Gemensamt!för!alla!tre!processerna!är!att!de!i!ett!eller!annat!steg!kräver!torkning!och!
pelletering.!För!dessa!ändamål!finns!redan!tekniken!tillgänglig!inom!Lantmännens!och!
Gyllebo! Gödnings! verksamhet.! Enligt! Björn! Andersson! kan! deras! utrustning! användas!
för!produktion!av!foderpellets.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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4.3#Mognadsgrad#identifierade#synergier#och#processer#

!
I!tabell!9!ges!en!kvalitativ!bedömning!av!mognadsgraden!av!identifierade!synergier!och!
processer.! Mognadsgraden! baseras! på! marknadsmognad,! tekniktillgänglighet,!
ekonomisk!potential!och!miljöprestanda.!
!
Tabell! 9.! Mognadsgrad! av! beskrivna! synergier! och! processer! baserat! på! bedömd!
marknadspotential,!tekniktillgänglighet,!ekonomisk!potential!och!miljöprestanda.!!

Synergi/Process!
a)!Lantmännen!Lantbruk!&!
Gyllebo!Gödning!–!
!värmeåtervinning!torkM!och!
kylluft!!

Marknadsmognad! Tekniktillgänglighet! Ekonomisk! Miljöprestanda!
potential!

3!

4!

3!

3!

4!

4!

3!

2!

3!
3!

4!
2!

?!

3!

2!
3!

3!

3

?!

1!

1!

3!

1!

3!

3!

2!

?!

3

2!

2!

?!

2

3!

2!
1!

2 /3 !

3!

?!

?!

!
b)!VA!SYD!M!
värmeåtervinning!
avloppsvatten!

!
c)!SYSAV!–!värmeåtervinning!
reningsprocesser!!

!
d)!SYSAV!–!värmeåtervinning!
kompost!
e)!Norcarb!–!
processuppvärmning!
Lantmännen!
Lantbruk/Gyllebo!
Gödning/VA!SYD!

!
f)!Lantmännen!Lantbruk!M!
energiutvinning!torkrester!

!
g)!VA!SYD!Avlopp!
M Slamförbränning!&!
askbaserat!
gödselmedel

10

!
M

Slamförbränning!och!
askbaserat!
byggmaterial

M

Struvitfällning

M

AlgM!och!
vermikompost!

?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

!

Miljöprestandan! beror! på! vilka! energikällor! som! ersätts,! slammets! sammansättning,! om! slammet! är! REVAQM
certifierat!eller!inte,!osv.!!
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M

Algodling!och!
bioraffinaderi!

!

g)!VA!SYD!Separation!och!
lokal!användning!av!urin!
h)!Spillvärme!&!organiskt!
avfall!–!akvaponi!!

!

i)!Spillvärme!&!kompost!–!
tropiskt!växthus!
j)!Torkrester!(Lantmännen!
Lantbruk)!–!Svampodling!

!
k)!Torkrester!(Lantmännen!
Lantbruk)!M!
engångsprodukter!
l)!Torkrester!(Lantmännen!
Lantbruk)!–!Bioplast!

!
m)!Torkrester!(Lantmännen!
Lantbruk)!–!DjurM!och!
fiskfoder!!
!
n)!Matavfall!(SYSAV/VA!SYD)!
–!Bioförädling!M!!Fiskfoder!
!
M Torkning
M

Bioförädling!med!
insekter

M

Bioförädling!med!
näringsjäst*

*
!

3!

1!

?!

?

?!

4!
3
3!

3!
2!
2
3!

3!
1
2!

3

3

2

2

2!

1!

?!

3!

3!

2!

3!

2!

!

!

3!

?!

?

4!

2!

2!

?!

3!

2!

2!

?!

3!

Teknik!

!

Inte!relevant!

Inte!relevant!

Obefintlig!

!

Obefintlig!

Låg!

!

Inte!välutvecklad.!

Medel!

!

Tillgänglig!och!testad!i!liknande!sammanhang.!

Hög!

!

Välkänd!och!dokumenterad.!

!

2!

2!

Marknadsmognad!

Mycket!hög! !

?!

!
?!

!
!
!
!

0
1
2
3
4

4!
3!
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5.#Vidare#arbete#
!
Ovan!har!några!av!kärnfrågorna!för!utvecklingen!av!LIS!diskuterats!och!ett!antal!möjliga!
synergier! presenterats.! Bland! de! diskuterade! problemområdena! har! tillgången! på!
passande!mark,!marknadspotentialen,!kostnader!och!skalan!för!ett!framtida!LIS!system!
visat!sig!extra!viktiga.!Även!den!faktiska!tillgången!på!spillvärme!och!avfallsflöden!har!
visat!sig!svår!att!kvantifiera,!vilket!försvårar!beräkningar!av!produktionskapacitet,!skala,!
etc.!För!att!utveckla!IS!och!LIS!nationellt!vore!det!till!stor!hjälp!om:!1)!insamlad!data!från!
naturvårdsverket! på! industriell! materialM! och! energianvändning! gjordes! mer!
lättillgänglig;! och! 2)! möjliga! användningsområden! och! synergier! för! respektive!
avfallsflöde!samlades!i!en!openMsource!databas!(som!en!del!i!en!nationell!satsning!mot!
IS).! Dessa! två! åtgärder! skulle! göra! vissa! av! de! informativa! barriärerna! mer!
lättöverkomliga.!
!
Potentiella!investerare!i!LIS!verkar!redan!finnas!men!det!är!inte!många!som!är!villiga!att!
investera! i! systemet! förrän! marknadspotentialen! är! bevisad,! tillgången! på! mark! är!
säkrad! och! investeringsM! och! driftskostnaderna! beräknade.! Dessa! variabler! styrs! i! syn!
tur! av! systemets! skala,! dess! syfte! och! vilka! produktionsprocesser! man! väljer! att!
fokusera!på.!Avsaknaden!av!en!drivande!och!koordinerande!aktör!med!en!tydlig!vision!
för!LIS!försvårar!utvecklingen.!
!
För!att!kunna!gå!från!teori!till!praktik!föreslår!jag!att!följande!punkter!undersöks:!
!
• Fastställ!en!gemensam!målbild!och!vision!för!IS!i!Malmö/Lund.!
•

Utse! en! koordinerande! aktör! som! agerar! ”spindel! i! nätet”! (t.ex.! Malmö! Stad).!
Detta!för!att!undvika!dubbelt!arbete!och!konflikter!mellan!aktörer!intresserade!i!
LIS.!

•

Skapa! kontaktytor! och! mötesmöjligheter! för! spillvärme/avfallsproducenter,!
entreprenörer,!investerare,!energibolag,!etc.!!

•

Kvantifiera! de! spillvärmeM! och! materialflöden! som! ännu! inte! är! dokumenterade!
(se!tabell!3!&!4).

•

Undersök!vilka!av!de!beskrivna!synergierna!och!produktionsprocesserna!som!är!
mest!intressanta!för!aktörerna!(t.ex.!genom!workshops)?

•

Undersök! hur! stor! marknadspotentialen! är! för! de! utvalda!
produktionsprocesserna?!Livsmedelsakademin!har!erbjudit!sig!att!hjälpa!till!med!
en!marknadsundersökning.

•

Undersök!vidare!vilka!potentiella!investerare!som!finns!och!vad!som!krävs!för!att!
dessa!skall!vara!villiga!att!investera!i!projektet.!

•

Utför! testförsök! av! de! utvalda! processerna! i! liten! skala! (t.ex.! i! samarbeten! med!
universitet).!Projektstöd!kan!sökas!från!Vinnova!och/eller!Climate/Food!KIC.

•

Från!resultaten!från!testförsöken!beräkna!produktionskapaciteten,!investeringsM!
och!driftkostnaderna!om!systemet!skalas!upp.!

•

Undersök!hur!kommunen!kan!stödja!LIS?

•

Utvärdera!systemets!miljömässiga,!sociala!och!ekonomiska!hållbarhet.

!
!Jag!föreslår!att!en!arbetsgrupp!etableras!för!att!ta!sig!an!de!ovan!beskrivna!punkterna.!
!
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5.1#Förslag#till#LIS#system#

!
Förslaget! om! ett! kombinerat! kompetensM! och! upplevelsecentra! i! Nyhamnen! har!
mottagits!med!stort!intresse!från!flera!av!de!kontaktade!aktörerna.!En!sådan!anläggning!
skulle! kunna! värmas! upp! med! tillgänglig! spillvärme! från! t.ex.! Lantmännen! och! SYSAV!
och! bestå! av! en! serie! mindre! pilotanläggningar! där! utvalda! LIS! processer! testas,! visas!
upp!och!utvärderas.!Dessa!anläggningar!kan!kopplas!till!caféM,!restaurangM,!saluhallsM!och!
konferensverksamhet! och! därmed! fungera! som! kombinerad! FoU! för! nya! hållbara!
produktionsmetoder! och! som! uppvisningsyta! och! ett! attraktivt! inslag! i! Malmös!
stadsbild.! Liknande! anläggningar! finns! bland! annat! i! Schweiz! (Tropenhaus! Frutigen! &!
Tropenhaus!Wolhusen)!där!de!drivs!med!COOP!som!strategisk!partner.!I!COOPs!butiker!
säljs!och!marknadsförs!produkter!från!de!två!anläggningarna.!En!annan!förebild!som!är!
värt! att! studera! är! Plant*Chicago*(http://plantchicago.org/)! M! en! övergiven! industrihall!
som! byggts! om! till! en! demonstrationsanläggning! för! tekniker! inom! cirkulär!
livsmedelsproduktion.!I!The*Plant!hålls!kurser,!visningar!och!seminarier.!Organisationen!
fungerar! som! en! inkubator! för! cleantech! startMups! inom! livsmedelssektorn! och! här!
anordnas!regelbundna!”farmers!markets”!som!ett!stöd!i!den!tidiga!marknadsföringen!för!
nystartade!företag.!
!
Finansieringen! av! LIS! kan! ske! genom! delfinansiering! från! de! aktörer! som! vill! använda!
anläggningen!för!att!testa!ny!teknik,!genom!ett!potentiellt!partnerskap!med!någon!stor!
livsmedelsbutik! (t.ex.! ICA! eller! COOP)! och! genom! samarbete! med! universitet.! Det! är!
även!troligt!att!extern!finansiering!kan!sökas!genom!t.ex.!Vinnova,!”ClimateMKIC”!(Lunds!
Universitet)!eller!”FoodMKIC”!(Livsmedelsakademin).!De!tekniker!som!testas!kan!sedan!
skalas!upp!och!appliceras!på!andra!platser!i!ett!mer!produktionsinriktat!sammanhang.!I!
tabell! 9! och! figur! 4! ges! förslag! på! en! kombination! av! processer! som! kan! ingå! i! en! LIS!
anläggning.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figur! 3.! Kombinerad! akvaponi! och! upplevelseanläggning! i! Berlin.!
!
http://www.ecfJfarmsystems.com/en/,!2015.!
!
!

!
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!

Figur!4.!Tropenhaus!Wolhusen!besöksanläggning!och!två!av!de!produkter!som!säljs!genom!den!
strategiska!partnern!COOP.!2000!m2!växthus!och!fiskodling!värms!upp!med!20°C!vatten!från!en!
närliggande!tunnel.!Med!ett!flöde!på!ca!100!liter/s!täcker!detta!större!delen!av!anläggningens!
värmebehov.!

!
!
!

Figur!5.!The!Plant!Chicago!

!

!

!
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Tabell!9.!Förslag!på!processer!i!ett!upplevelseJ!FoU!Centra!i!Nyhamnen.!

Process!
!
Teknik!
!
Källa!
Uppvärmning!
Luftvärme! !
Lantmännen!Lant.!
!
Uppvärmning!
Kompostvärme!
SYSAV!(Kompostvärmeverk)!
Uppvärmning!(backMup)!!Fjärrvärme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E.ON!
Produktion!!
Svampodling!
!
!
!
Växthus!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fiskodling! !
!
!

Input!
!
Torkrester! !
Kaffesump! !

Källa!
Lantmännen!Lant.!
Café/Restauranger!

Gödning!
!
Kompost!
!

!
!
!
!

Fiskodling!
Struvitfällning!
Kompostvärmeverk!&!VermiM!
kompost!

Foder!

!

Bioförädling!matavfall!

Stödprocesser!
Struvitfällning!urin!
!
Avloppsrening!!
(AlgM!vermikompost)!
!
Foderproduktion!
(Bioförädling)!
!
Kompostvärmeverk!
!
!

Input!
Urin!

!
!

Källa!
Upplevelsecentra!

Avlopp!
!

!

Upplevelsecentra!

Matavfall!

!

Café/Restauranger!

Org.!avfall! !
!
!

SYSAV!
Växthus!

!

!
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!

!

Figur!6.!!Förslag!på!LIS!Nyhamnen!

!
Den! beskrivna! LIS! anläggningen! kräver! kompetens! inom! en! rad! olika! områden! och!
kommer! kräva! sektoröverskridande! samarbete.! Nedan! ges! förslag! på! aktörer! som! kan!
involveras!i!konstellationen:!
!
Aktör!
!
Roll/Kompetens!
E.ON!
!
Energi/Värmedistribution!
!
WA3RM!
!
Spillvärmedriven!produktion!
!
!
(Ev.!Investerare!&!ägare!av!produktionslokaler)!!
!
Livsmedelsakademin!
Marknadsföring!
!
!
Kontakt!med!handlare,!investerare!och!restaurangsektorn!
!
Malmö!Stad! !
Koordinator!
!
!
(Investerare)!
!
!
(Drift!av!upplevelsecentra)!
!

!
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Grönsaksmästarna!
Grönsaksproduktion!!
!
!
(Svampproduktion?)!
!
!
Distribution!och!försäljning!
!
Gårdsfisk!AB!
Fiskodling!
!
SLU/LU!
!
Drift!och!FoU!!
!
Lantmännen!lant.!!
Värmeleverantör!
!
!
Leverantör!torkrester!
!
!
Torkning!&!pelletering!
!
SYSAV!!
!
Kompostering!
!
!
Värmeleverantör!
!
VA!SYD!
!
Vatten!&!Avlopp!
!
!
Reningsprocesser!!
!
!
Kompetens!som!behöver!förstärkas:!
!
Svampodling!!
!
!
Algodling! !
!
!!
Vermikompost!
!

!

5.2#Forskning#och#utveckling#
!
För! att! överkomma! vissa! av! de! barriärer! som! identifierats! för! utvecklingen! av! LIS!
kommer!viss!FoU!verksamhet!behövas.!Det!förslag!på!LIS!system!som!presenterats!för!
Nyhamnen! inkluderar! flera! processer! som! inte! testats! i! det! beskrivna! sammanhanget.!
Detta! gör! det! svårt! att! beräkna! produktionskapacitet,! produktionsparametrar,!
kostnader!i!form!av!energikostnader,!kapital!och!driftskostnader,!etc.!Genom!ett!”paket”!
av! testförsök! och! delprojekt! av! de! olika! processerna! kommer! många! av! dessa!
frågetecken!kunna!lösas!och!det!kommer!bli!lättare!att!locka!investerare!till!en!framtida!
uppskalning.!!
!
Nedan!ges!förslag!på!delprojekt!för!utveckling!som!ett!steg!i!materialiseringen!av!LIS.!
!
Delprojekt! !
!
!
Partners! !
!
!
Användning!av!kompostvärme!!
!
E.ON,!SYSAV,!SLU/LU/LiU,!!
för!livsmedelsproduktion.!
!
Livsmedelsakademin!
Lokal!separation!och!användning!
av!urin!som!gödningsmedel!i!!
urban!livsmedelsproduktion.!
!
!
!
Användning!av!spillvärme!och!
torkrester!från!spannmålstorkning!
för!kombinerad!svampM!och!

!

!

VA!Syd,!SLU/LU/LiU,!
Livsmedelsakademin!

!!

!
!
!

!
E.ON,!Lantmännen,!SLU/LU/LiU,!
Livsmedelsakademin!
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grönsaksodling.!
!
!
Fiskfoder!produktion!från!
organiskt!avfall/matavfall.!
!
Cirkulär!användning!av!! !
organiskt!avfall!–!ett!steg!!
upp!i!avfallshierarkin.!
!

!

!

!

!

SYSAV,!SLU/LU/LiU!

!

SYSAV,!SLU/LU/LiU!

5.3#Samarbete#med#Livsmedelsakademin#
!
För!att!vidareutveckla!idéerna!presenterade!i!denna!rapport,!och!för!att!aktivt!involvera!
livsmedelssektorn! i! LIS,! har! en! dialog! påbörjats! med! Skånes! Livsmedelsakademi.!
Livsmedelsakademin!är!en!drivande!aktör!för!innovation!och!utveckling!av!den!svenska!
livsmedelsbranschen! och! har! ett! stort! kontaktnät! mot! de! stora!
livsmedelsproducenterna,!
grossisterna,!
handlarna!
och!
konsumenterna.!
Livsmedelsakademin! vill! gärna! vara! med! och! driva! utvecklingen! av! LIS! och! kan! bistå!
med! marknadsundersökningar,! kontakt! mot! livsmedelssektorn,! ordna! möten! och!
workshops,!samt!hjälpa!till!att!upprätta!säljkanaler!för!framtida!produkter.!!
!
I!en!inledande!workshop!med!livsmedelsakademin!måste!bestämmas:!
!
1. Vad!vill!”Delad!Energi”!och!Livsmedelsakademin!få!ut!av!ett!samarbete?!
2. Vilka!LIS!produkter!är!mest!intressanta!för!Livsmedelssektorn?!
3. Finns!det!aktörer!i!Livsmedelsakademins!nätverk!som!vill!investera!i!LIS?!
4. Vilka!processer!i!livsmedelsindustrin!kan!utnyttja!lågvärdig!värme?!
5. Var!finns!”rena”!avfallsströmmar!i!livsmedelssektorn?!

#
#
#
!
!

!
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#
#
6.#Sammanfattning#

!
Sammanfattningsvis!kan!sägas!att!potentialen!för!industriell!samverkan!och!LIS!i!Norra!
Hamnen!bedöms!som!mycket!god.!Vissa!utbyten!av!spillvärme!flöden!finns!redan!(eller!
är! under! utveckling)! men! på! avfalls! sidan! har! ännu! inga! sådana! synergier! etablerats.!
Genom! att! utnyttja! befintliga! energiflöden! mer! effektivt,! internt! så! väl! som! genom!
synergier! mellan! aktörer,! skulle! användningen! av! fossila! bränslen! kunna! sänkas!
radikalt.!!
!
På!energisidan!finns!stor!kompetens!hos!E.ON!när!det!gäller!energieffektiviseringar!och!
anslutningsmöjligheter! till! fjärrvärmenätet.! Vad! gäller! nya! användningsområden! för!
spillvärme! har! WA3RM! tagit! en! aktiv! roll! genom! sitt! arbete! med! bl.a.! SYSAV.! Om! man!
tittar! på! det! organiska! avfallet! har! ännu! inga! direkta! synergier! eller! nya! processer!
etablerats! men! resultaten! visar! tydligt! att! flera! intressanta! användningsområden! finns!
för!många!av!de!identifierade!flödena.!
!
De! stora! problemområdena! för! utvecklingen! av! LIS! är! inte! i! första! hand! tekniska! utan!
snarare!ekonomiska!och!organisatoriska.!Genom!den!här!studien!och!genom!pågående!
arbete!inom!”Delad!Energi”!har!en!relativt!god!överblick!av!vilka!flöden!som!finns,!och!
vad! de! kan! användas! till,! uppnåtts.! Ekonomiska! aspekter! och! organisatoriska! aspekter!
ses!dock!som!desto!större!problem.!Utvecklingen!av!LIS!kräver!ofta!stora!investeringar!
och! det! kan! vara! svårt! för! aktörer! att! prioritera! investeringar! i! ”sekundära!
verksamheter”! som! ligger! utanför! företagets! kärnverksamhet! –! speciellt! om! dessa! kan!
påverka! redan! optimerade! företagsprocesser.! Vidare! kan! det! vara! svårt! att! motivera!
investeringar! när:! återbetalningstiden! är! lång! eller;! den! totala! nyttan! är! delad! mellan!
flera!aktörer.!Det!finns!även!en!osäkerhet!kring!hur!affärsmodellen!för!LIS!bör!se!ut!och!
hur! avtal! och! kontrakt! mellan! aktörerna! bör! formas.! Dessa! är! frågor! som! måste!
adresseras! gemensamt! av! alla! involverade! aktörer! och! gärna! fokuseras! mot! en!
gemensam! vision! och! målbild! för! Malmö.! Med! en! gemensam! målbild! och! en! central!
koordinerande!aktör!kan!utvecklingen!av!LIS!kraftigt!accelereras.!!

!
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