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Programblad Plats : Kretseum, Arenagatan 2, Hyllie

Datum : Onsdagen den 17 oktober

Tid : Klockan 12.00-16.00

Tid
12.00
12.45

13.00 

 

 

 

 

 

15.50

Program
Drop-in, registrering och lunch
Välkomna och mingelövning
Med  Malin Norling, Malmö stad

Berättelsen om Delad Energi är Dubbel Energi
Projektet i korthet 
Med Malin Norling & Ellen Corke, Malmö stad

Resurseffektiv avfallshantering med fokus på återbruk och materialåtervinning – status och 
fortsatt arbete
Presentation av arbetspaket 2 och diskussion
Med Anders Persson & Ellen Lindblad, Sysav Utveckling

Nya affärsmöjligheter och verktyg för att främja symbios
Presentation av arbetspaket 1 & 5 och diskussion
Med Ellen Corke, Malmö stad

Resursdeklarationer – en modell för integrerade kretsloppslösningar
Presentation av resultat av leverans 1 enligt sida 2 samt diskussion
Med Maria Lindroth, E.ON & Annie Bengtsson, WSP

Fika

Urban symbios lyfter Malmö – kommunikation & marknadsföring
Film-tajm & presentationer av leverans 4 enligt sida 2 samt diskussion
Med Malin Norling, Malmö stad & Anders Persson, Sysav Utveckling & Maria Lindroth, E.ON

Ectogrid – äntligen ett koncept som möjliggör brett nyttjande av lågvärdiga spillvärmeflöden
Presentation av resultat av leverans 2 enligt sida 2 samt diskussion
Med Lars Bierlein, E.ON

Improved User Engagement in Circular Innovations
Presentation av resultat av leverans 3 enligt sida 2 samt diskussion
Med Murat Mirata, Linköpings Universitet

Avslut
Med Malin Norling, Malmö stad

Utveckling AB

Urban symbios lyfter Malmö



Urban symbios lyfter Malmö

Undrar du något?
Kontakta gärna malin.norling@malmo.se om du har 
någon fråga om eventet. 

Läs mer om vad som händer i projektet Delad energi 
på deladenergi.se

Utveckling av nya koncept och modeller för integrerade kretsloppslösningar. 
Ansvarig: E.ON
1.1. Projektet ska ha utvecklat minst två nya koncept eller modeller för integrerade kretslopps-
lösningar. Leverans sker genom att projektledaren skickar in underlag som redogör för koncepten 
eller modellerna till Vinnova.

Utv. av affärsmodeller för lågtempererade spillvärmeflöden. Ansvarig: E.ON
2.1. Projektet ska ha utvecklat minst en affärsmodell för lågtempererade spillvärmeflöden. Leverans 
sker genom att projektledaren skickar in underlag som redogör för affärsmodellen till Vinnova.

Formulering av referensgrupper/fokusgrupper. Ansvarig: LiU
3.1. Projektet ska ha inrättat minst en lokal intressentgrupp och fått deras feedback ang. cirkulära 
flöden. Leverans sker genom att projektledaren skickar in underlag som redogör för den feedback 
som intressentgruppen bidragit med till projektet samt på vilket sätt detta bidrar till projektlös-
ningarnas fortsatta utveckling.

Framtagande av kommunikations- och marknadsföringsplan för projekttiden och 
efteråt, med både nationellt och internationellt fokus. Ansvarig: Malmö stad
4.1. Projektet ska ha producerat en populärvetenskaplig film om industriell symbios som bygger 
på projektets inriktning och framsteg. Leverans sker genom att projektledaren gör filmen tillgäng-
lig för Vinnova. 

4.2. Projektet ska ha tagit fram en tydlig kommunikations- och resultatspridningsstrategi som 
beskriver nyttiggörandet av projektresultatet nationellt och internationellt efter projektslut. 
Leverans sker genom att projektledaren skickar in underlag där det framgår hur projektets 
lösningar ska nyttiggöras nationellt- och internationellt efter projektslut.

Leverans 1

Leverans 2

Leverans 3

Leverans 4

DELAD ENERGIDUBBEL ENERGI

Under hösten 2018 ska projektet ha uppnått följande leveranser


