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Restvärme för hållbara städer

En outnyttjad resurs
Denna idéskrift handlar om hur lågtempererad restvärme (30-50°C) kan bidra till
en hållbar utveckling av städer. Det är en
sammanställning av innovativa idéer från en
innovationstävling som arrangerades med
stöd av Vinnova under 2015. Arrangörer av
tävlingen var Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) i Alnarp genom restvärmekonsortiet
Swedish Surplus Energy Collaboration (SSE-C),
Malmö stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen
Skåne, Eon Sverige AB, Kraftringen energi AB
och Svensk fjärrvärme AB.

Här finns potential och sedan några år tillbaka har intresset för användningen ökat. Om
mer av restvärmen används skulle den bland
annat kunna bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att ersätta annan energianvändning.
En vision är en framtida stad där du bor i ett
restvärmeuppvärmt bostadskvarter, handlar
lokalproducerad mat framställd med hjälp
av restvärme och väntar på bussen i en
restvärmeuppvärmd busskur. Med denna
idéskrift vill vi bidra till att restvärme används
mer för att göra våra städer bättre och
trivsammare att leva och bo i.

Att göra våra städer mer hållbara är en investering för framtiden. Ett varaktigt resursanvändande är ett steg i rätt riktning. Många
restresurser går idag till spillo och en av dem
är restvärme, överbliven värme från olika typer
av industriella processer. Det är angeläget
att hitta kreativa idéer för hur restvärmen
kan användas antingen för att ersätta annan
energianvändning, eller i nya sammanhang
där värmen gör nytta, och att öka kunskapen om hur denna resurs kan tas tillvara.

SSE-C sätter restvärme på kartan
Restvärmekonsortiet SSE-C är ett nätverk som
strävar mot att möjliggöra bättre livsmiljöer i
våra städer genom användning av restvärme.
Konsortiet bildades 2012 och har sedan dess
arbetat med att introducera restvärmeanvändning i hållbar livsmedelsproduktion och
för att göra våra städer hälsosammare och
bättre att bo i. Fokus har hitintills huvudsakligen varit storskalig livsmedelsproduktion men
SSE-C arbetar också med att utveckla annan
användning av lågtempererad restvärme
som att tillgängliggöra ytor och mötesplatser i staden året runt med hjälp av restvärme
och att skapa hälsobefrämjande stadsmiljöer, t. ex. i form av odlingslotter som blir
tillgängliga under en längre odlingssäsong.
Innovationstävlingen som denna idéskrift
bygger på är en av SSE-Cs aktiviteter för
att både öka intresset för användning av
restvärme för hållbara och attraktiva städer
och ta fram idéer om hur det kan gå till.

I anslutning till forskningsanläggningarna ESS
och MAX IV i Lund och i olika projekt i Malmö
har det exempelvis uppmärksammats olika
användningsmöjligheter för lågtempererad
restvärme. Särskilt intressant är att se hur
restvärme tillsammans med andra restresurser kan kombineras för att skapa symbios och
bidra till en cirkulär ekonomi.
Idag används restvärme med högre temperaturer till viss del, till exempel till uppvärmning
av bostäder via fjärrvärmenätet. Men stora
mängder av restvärmen tas inte tillvara. Detta
gäller således främst den lågtempererade
restvärmen som hittills använts i mycket liten
grad.
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“Att göra våra städer mer hållbara är en investering
för framtiden, där ett varaktigt resursanvändande
är ett steg i rätt riktning.“
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Restvärmestaden

Restvärmestaden är vår illustration av den hållbara staden där restvärme används för att både minska
användningen av annan energi och skapa attraktivitet och trivsel inom nya användningsområden.
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Innovativa idéer för restvärme
Resultat av en innovationstävling
Innovationstävlingen om användning av
restvärme i framtidens städer genomfördes
under 2015 som en öppen tävling i två
tävlingssklasser – studenter och yrkesverksamma. Vem som ville kunde delta, bara
deltagarna hörde till någon av de två klasserna. Bidragen lämnades in anonymt och med
ett namn på bidraget som används som
referens till bildkällorna vid illustrationerna i denna idéskrift. På baksidan finns en
förteckning över bidragen och vem som
stod bakom dem. Bidragen bedömdes av en
jury sammansatt av ledande personer från
arrangörerna. Tävlingsfrågan var:

En möjlig användning är att värma överglasade miljöer och den tanken finns representerad i ett par av förslagen i olika skalor, från
busskurer till hela gårdsmiljöer.
Det finns olika användningsområden av
restvärme i tävlingsbidragen. Användningsområdena visas nedan.

LEK RESPEKTIVE ATTRAKTIVT
STADSRUM

”Om du fi k i stort sett obegränsad tillgång till
restvärme, 30 °C till 50 °C, till en försumbar
kostnad, vad skulle du då använda den till för
att göra våra städer trevligare, bättre och mer
hållbara att bo och leva i?”

SOCIAL HÅLLBARHET
SOCIAL INTERAKTION
FOLKHÄLSA
SYSSELSÄTTNING
KUNSKAPSSPRIDNING

De tävlande kunde välja att applicera sitt
förslag antingen på hamnen i Malmö eller
i Brunnshög i Lund, där forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kommer att ligga
och där en hel stadsdel kommer att byggas.
Man kunde även välja att fokusera på en
annan plats efter eget val.

TRANSPORT

Bedömningen av förslagen gjordes utifrån
kriterierna innovation och genialitet, användning och funktion, genomförbarhet, energi
och social hållbarhet.

MATPRODUKTION

Användningsområden
ENERGI OCH LAGRING

Denna idéskrift är en sammanfattning av
resultatet av tävlingen. Tävlingsbidragen
innehåller en mängd innovativa idéer och
det är en glädje att se den bredd som de
inlämnade förslagen representerar. Många
av idéerna kretsar kring användning av den
lågtempererade restvärmen för odling av
grönsaker och fisk i mer eller mindre urbana
sammanhang medan andra har utvecklat
andra mindre kända användningsområden.

STADSBYGGNAD

FLÖDESMODELLER
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Lek och attraktiva stadsrum

Uppvärmd pa

Restvärme har på olika sätt potential att
bidra till höjd kvalitet i det offentliga rummet.
Restvärme skapar mer attraktiva lek- och
stadsrum genom att exempelvis värma
föremål för att locka fler besö are.

Uppvärmda lekredskap
I Sverige kan även sommaren ha svala
dagar. Genom att värma lekredskap blir det
möjligt för lek under större del av året och
utomhussäsongen blir längre. Uppvärmda
redskap kan också innebära att platsen kan
användas under fler tider på dygnet. Det kan
röra sig om uppvärmda sandlådor, plaskdammar, lekredskap, lekskulpturer och bänkar.
En kall och ogästvänlig bänk eller en snöfylld
sandlåda kan på detta vis istället bli attraktiv
året runt.

Restvärmeuppvärmda lekredskap möjliggör lek
under större delen av året. Förslag: Låt oss värma
dig
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d park förlänger utesäsongen

En plats för alla
Lekplatser är avsedda för barn, men
uppvärmda redskap kan fylla en funktion
även för vuxna och på det viset skapa
attraktiva mötesplatser för alla åldrar. En
park med uppvärmda lekredskap, sittplatser, sportredskap och landskapselement
har potential att bli en lekfull mötesplats.

kapar trivsamma platser för små som stora. Förslag: Smältpunktsparken
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Lek och attraktiva stadsrum
Värme skapar trivsel
Restvärmeuppvärmda bänkar kan dels
fungera som sovplats och dels som sittplats
för en stunds kontemplation. Restvärmeuppvärmda objekt kan även ges en egen
identitet som att målas i signalfärg och
markera ett stråk genom olika stadsrum. På
det viset fungerar de även pedagogiskt då
de tydligt visar att här flödar restvärme, en
hållbar resurs.

Det är en utmaning att planera ett varierat
stadsrum. Med restvärmens hjälp kan det
skapas mer färgstarka och användbara urbana
rum som kan utjämna årstidsvariationer och
göra de offentliga rummen användbara under
större del av dygnets timmar. Goda idéer kan
vara att använda lågtempererad restvärme
för att värma busskurer, bänkar och sittplatser. Det kan förstärka platsens identitet och
höja attraktiviteten.

ÄRME

SMÄLTP
GESTALTNINGSFÖRLAGOR

mervärde
genom värmeAnvändarvänlighet
spillvärme
i det offentliga
Ett offentligt rum används

Helapådagen
“Ett offentligt rum används
olika sätt, en plats som är en
passage för någon kan för en
E
annan vara ett vardagsrum
K
eller en mötesplats.”
M

på olika sätt,
en plats som är en passage för någon kan
för en annan vara ett vardagsrum eller en
mötesplats. Att planera för olika människors
behov är en sporrande uppgift. Det är viktigt
att tänka på vem som använder olika platser
och om de eventuellt behöver göras mer
användarvänliga.
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Restv

GESTALTNINGSFÖRLAGOR

m det offentliga rummet kan

“Vi har ju ing

tadsnära odling

er sydliga vegetationszoner, en
ed tidigare blomning.

ttryck i den offentliga miljön.

Varma sittplatser lockar till sig besökare även svala kvällar. Här cirkulerar lågtempererad restvärme och värmer sittytorna.
Förslag: Strålande värme
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ÄLTPUNKTSPARKEN
dagen
- Hela livet
LTPUNKTSPARKEN

agen - Hela livet

Energi för alla
Kan en parklek vara en ungdomsgård och en träffpunkt för vuxna och seniorer?
Måste alla sitta inne under den grå årstiden?
Energi
förav
alla
Behovet
mötesplatser är lika stort för barn och tonåringar som för vuxna och seniorer.
Kan
en
parklek
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En plats
olika den
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får olika behov att mötas.
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barn och tonåringar som för vuxna och seniorer.
En varm plats där vi förlänger säsongen.
Vi skapar en plats som lever under dygnet.
En plats som möter olika behov. Som får olika behov att mötas.
En varm plats där vi förlänger säsongen.
Varma Barndomsminnen

ARKEN
ARKEN

Varma
Vart sk
Vi före
Varma
Värme
Vart
Ett ska
var
Vivarma
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Värmeö
Ett varm
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Dagtid

Dagtid

Kvällstid

LÅT OSS VÄRM
Kvällstid

Var bor du? I staden bor många människor.
Ungdomsgård
Barndomsgård
I staden finns det många
människor i rörelse
Stadens aktivitetspark lockar olika besökare.
På kvällen är det ungdomarna som
Parklek
äventyrslek
påför
dagen.
På dagtid och
parklek
och äventyrslek
de små,Kuddrum inne, studsmatta
på
gatan.
Påoch
plats eller
väg. Första livespeln
på kvällen
tarvarm
ungdomarna
över.
Hängpå
i klubbhuset.
under
tak,
klätterskulptur
med koja.
Upptäck
vatten

Förslag: Smältpunktsparken
Barndomsgård
Kvällstid i vindskyddet.
växtlighet. Njut av kaffet på varma bänken
Parklek och äventyrslek på dagen. Kuddrum inne, studsmatta
Kvällstid
under tak, varm klätterskulptur med koja.
Upptäck vatten och
växtlighet.
avatt
kaffet
varma
i vindskyddet.
Idag Njut
ser vi
flerpå
och
fler bänken
människor
inte har en plats att

Ungdomsgård
Föräldrarfritt med support från café
På kvällen är det ungdomarna som t
Häng i klubbhuset. Första livespelnin
Föräldrarfritt
support från caféte
kalla
sin, attmed
klyftorna

växer i samhället
påverkar hur vi formar våra stäfull mötesplats
för och
allaatt rädslan och kontrollen
9
der. Vem är du, är du exkluderad eller inkluderad?

Ungdomsgård
På kvällen är det ungdomarna som tar över.
på dagen. Kuddrum inne, studsmatta
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Ungdomsgård
Hållbarhet är ett vida känt begrepp.
Idag är många överens om att vi ska sträva

ull mötesplats för alla

E
M

Social interaktion
- social hållbarhet

Restvärme kan skapa förutsättningar för socialt och kulturellt utbyte. Det handlar om att
väcka nyfi enhet och intresse för att locka olika brukargrupper till samma plats.

Uppvärmda mötesplatser
Social interaktion sker på stadens mötesplatser. Restvärme kan bidra till att skapa
karaktärsfulla platser. Vi lever i ett land där
klimatet är en begränsande faktor. Restvärmen kan vara en del av lösningen för att öka
den sociala interaktionen och stärka den
sociala hållbarheten.
En tänkvärd möjlighet är att värma utemöbler
i parker och på torg för att gynna dem som rör
sig och har möjlighet att interagera i stadsrummet. Ett exempel kan vara en uppvärmd
mötesmatta (se bild vidstående sida) som
kan fungera året runt som en intresseväckande mötespunkt.

Växthus skapar varma möten
En möjlighet som till viss del utnyttjas redan
idag och där användning av restvärme kan
få stor betydelse, är att värma överglasade miljöer. Att låta glaskonstruktioner täcka
bostadsgårdar kan skapa miljöer som både
kan fungera för odling och för sociala möten
i vårt nordiska klimat. Det är inget nytt med
växthus på våra breddgrader, men att sätta
dem i en social kontext där människor kan
mötas är nytänkande.
Överglasning av det vi vanligtvis har som
vardagsmiljöer utomhus är en visionär idé
som kan vara positiv under den kyliga eller
kalla delen av året. Men vi har en period av
året då vi har det varmt och skönt utomhus och
då uppvärmda överglasade rum inte är lika
eftertraktade. Men visst är det en intressant
tanke att byta klimatzon när vi stiger utanför
vår dörr?

Restvärmeuppvärmd fis - och grönsaksodling på
inglasad bostadsgård. Förslag: Eco-Canopy
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Restvärmeuppvärmda miljöer skapar mervärde i form av naturliga möteplatser som bidrar till social samvaro.
Förslag: Eko-Canopy

Möte över ett mål mat
H ODLING

GA

Inom SSE-C pågår utveckling av att använda
restvärme för mer storskaliga produktionsanläggningar för fis - och grönsaksodling
men som inte är möjliga att använda integrerat med bostäder och småskaliga verksamhetsområden i mer urbana sammanhang.
Flera av tävlingsbidragen föreslår småskaliga
anläggningar för odling av grönsaker och fisk
i direkt anslutning till bostäder och verksamheter som ger positiva effekter till de boende
och närmiljön. Odling är ett värdefullt inslag i
stadsbilden som skapar naturliga mötesplatser och gynnar ett socialt hållbart grannskap.

mda odlingsbäddar och
binerat med högvärdig
rutsättningar för
n odling i växthusen

Ga
ut
öp
ka
Möte över ett mål närproducerad mat. Förslag:
Restvärmekoncept för hållbar fastighetsutveckling

EL

“Det är inget nytt med växthus
på våra breddgrader, men att
e grönsakerna
säljs
i kontext
sätta det i en
social
därkan
människor
kan mötas är
nd som
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pvärmda torgytan.
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Då MAX IV väntas stå klar 2016 och ESS 2019 krävs d
från två sammanlänkande system där man börjar med att
Folkhälsa
skapad
av MAX IV för att sedan koppla på ESS till syste
- social hållbarhet
spillvärme då det blir aktuellt.

man inomhus. Året runt, dygnet runt. I dessa idéskisser
rörelse kan bli både enklare och mer bekvämt för stad
visar övergripande var, varför, när, hur och för vem de
Lunds offentliga rum.

Stadsplanering för folkhälsa

Helande bad
Universitetssjukhuset

Bad är något de flesta uppskattar. RestvärMånga av de innovativa idéerna för användTEKNISKA
LÖSNINGAR
–
DETALJLÖSNINGAR
men kan göra det möjligt att en kall vinterning av restvärme från vår tävling kretsar
kring att värma olika objekt i de offentliga
rummen för att på så vis göra platser mer
attraktiva. Idéer som gynnar folkhälsan kan
vara uppvärmda gym- och lekredskap som
bidrar till ökad rörelse och fysisk aktivitet. Ett
uppvärmt utomhusgym främjar alla som vill
hålla sig aktiva året runt.

dag njuta av ett mineralbad. Varma bad har
en positiv påverkan på blodtryck och kan
även verka som medicinsk rehabilitering.

Cykelstänger, gym och lek
“Under vintern kan gångCykelstängerna, gymmen och lekelementen
utgår& alla frå
cykelvägar
hållas isfria vilket
Clemenstorget
cip med
syftet
att
öka
tillgängligheten
till
det offentliga ru
Värmda kommunikationsmöjligheter
leder till ökad framkomlighet
Botaniska
färrelåter
halkskador.”
annat sätt att
värna folkhälsan är att där och
De ärEtt
enkla
konstruktioner
man
ett
mindre
rör k
trädgården
främja cyklister och deras framkomlighet.
Uppvärmda cykelvägar kan
hållas snö- mark,
och
värme-ledningen
under
för att sedan ledas upp i
isfria vilket minskar risken för olyckor och
lockar fler människor till cykelpendling. Under
till cykelleder
och lekelement. Stängerna ingår
vintern kan även eller
gångvägargymoch offentliga
sittplatser (t. ex. busskurer och bänkar) hållas
platser
innebär
att ochde i huvudsak värms upp av de
isfriavilket
vilket leder till
ökad framkomlighet
färre halkskador.

Restv

COASTL

Malmö has
use of the
hamnen w

Restuppvärmda gym- och lekredskap bidrar till ökad rörelse och fysisk aktivitet.
Förslag: Låt oss värma dig
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Var? Kunskapsparken, Botaniska trädgården och
LTH-parken.
Varför? Främja fysisk aktivitet i närhet till var människor
spenderar tid, viktig grund för möten och nya relationer.
När? Kan synkroniseras med andra markarbeten i
anslutning till föreslagna gym.
Hur? Värmeledande rör med enkel men för Lund unik
och färgkodad design.
Gynnar? Alla genom att öka möjligheten att vara ute i
ett land där sommaren och värmen endast varar i 2-3
månader.
2016-04-25 14:49:21

a idéskisser visar vi hur livet i
mt för stadens människor. Bilder
för vem dessa förslag kan påverka

LEKPLATS
Var? Brunnshögsparken och Tunaparken.
Varför? Främja fysisk aktivitet året runt framförallt för
barn och föräldrar, viktig grund för möten och nya
relationer i tidig ålder.
När? Vid upprustning eller nyetablering av lekplatser
alternativt vid markarbete vid närliggande gator,
också med restvärmefokus.
Hur? Värmeledande rör och uppvärmda skulpturer
för varmare och längre lek. Bör ha enkel men lekfull
design.
Gynnar? De flesta barn (och vuxna) efter skola/
arbete, förskolor och skolor under skolveckor.

IDEON

LTH

G/C VÄG UPPVÄRMD
Var? Viktiga G/C-vägar längs kunskapsstråket med
fokus på effektiv transport där många människor rör
sig.
Varför? Öka framkomlighet, uppmuntra hållbart
resande och fysisk aktivitet samt koppla samman
staden.
När? Vid markarbete längs sträckan, förslagsvis vid
etablering av spårvagn och andra vägarbeten.
Hur? Värmeledande rör i marken under asfalterad
G/C-väg för att smälta is och undvika halka.
Gynnar? De på väg från A till B på ben eller cykel,
funktionshindrade och äldre, föräldrar med barnvagn etc.

Tunaparken

aniska
gården

EKVÄMA FÖRBINDELSER

+

VÄRMDA BUSSKURER, VÄNTHALLAR OCH
ELGARAGE

Restvärmeuppvärmda bad bidrar till en god folkhälsa. Förslag: Adaptive Sea Tank
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Hur? Genom värmeledande rör med relativt enkel,
men färgkodad, design.
Gynnar? Cykelpendlare inom staden, Lund som
samhälle genom minskade utsläpp från fordon.
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ärmiljön i allmänhet. Odling tenderar dessutom att s
om ett positivt inslag av allmänheten.

Sysselsättning
- social hållbarhet

Restvärmeanvändning skapar jobb
Restvärmeanvändning för lokal produktion av
fisk och grönsaker är en möjlighet för fler att
komma i sysselsättning. Inom sådana typer
av verksamheter finns det möjligheter till
arbetstillfällen, till exempel drift av odlingarna och försäljning av de lokalproducerade
produkterna. Kopplas förädlingsled på som
till exempel restauranger, ger det ytterligare
jobbtillfällen.

“På Hassans Fiskburgare serveras
fiskburgare rakt ö er disk. Restaurant
Aborrgården bjuder på en mer lyxig
inramning, med hög ambition i köket
och vita dukar.”
Förslag: Kvarteret Fiskfarmen
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cleaned water
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I konceptet ingår en tanke att sk
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på den restvärmeuppvärmda torgytan.
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ar som värms med biogas, genererad
av biomassa som odlats med restvärhär byggs upp ett bibliotek med
mens hjälp.
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Förslag: Restvärmekoncept för
hållbar fastighetsutveckling
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Kunskapsspridning
- social hållbarhet
Folkbildning
Vi är ofrånkomligen förbundna med våra
omgivande ekosystem och beroende av det
jorden förser oss med. Restvärmeanvändning och användning av andra restresurser
bidrar till att minska belastningen på det vi
har gemensamt. En aspekt av restvärmeanvändning är folkbildning som bidrar till att öka
kunskapen om hur vi kan ta tillvara resurser
i ett hållbart samhälle och stimulera mer
resurseffektiva livsmönster.

Det är viktigt att nå ut brett och i synnerhet till den yngre generationen. Här kan en
möjlighet vara att skapa pedagogiska platser
nära exempelvis en lekplats, ett gym eller
ett torg. En pedagogisk plats kan vara ett
växthus utöver det vanliga som placeras på
en centralt belägen plats. Förutom funktionen
som växthus kan idén vara att låta mätare
och skyltar visa energiåtgång och temperatur.
Ett mötescenter kan leda till folkbildning om
hur restvärme kan används till olika former av
uppvärmning, produktion och andra nyttor.

Pedagogiska rum i staden
Det går att informera om restvärmeanvändning på olika vis. Ett sätt kan vara att
anlägga kunskapscentra i anslutning till
fis - och grönsaksodlingar. Det kan bli en
intressant plats såväl för sakkunniga som för
en intresserad allmänhet att besöka. På en
sådan plats skulle det kunna hållas kurser om
resursanvändning och särskilt användning av
restresurser.

“En viktig aspekt av restvärmeanvändning är [...] att
öka kunskapen om dess roll i
ett hållbart samhälle.”

turell
klättervägg
Gemensamma lokaler som
kan användas av förskolor,
skolor och andra

edagogisk lärmiljö för
isningar
leder
arn
och ungdomar
ation
m ekosystemet
ch klimatet

Gemensamma lokaler som
kan användas av förskolor,
skolor och andra

MILJÖHOLKEN

Odling har rötter i många
kulturer och bidrar till ett
förstärkt socialt samband

Pedagogisk lärmiljö för
barn och ungdomar
om ekosystemet
och klimatet

MILJÖHOLKEN

En pedagogisk miljö som sprider information om restvärmeanvändning.
Förslag: Eco-Canopy

fiskodlingen
Idéskrift__20160425_JS_final.indd 16
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Unikt växthus med pedagogisk utformning. Restvärmen används här för
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Pipelines connecting to
Sysav 4

transport for
tomatoes and fish
for grocery stores.

4
Aquaculture 5
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Greenery
Ett kunskapscentrum i anslutning till fis -Private
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Förslag: Harbouring potential
Private road (SLU)

Wetland

Plan
Sysav is a company located in Northern ongoing research initiative led by Håkan Sandin
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to SLU
room temp. water,
in
Southern
Scania.
The
partnership
handles
Major
features
of
our proposal are
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new amenities for aquaculture and microbial
fermentation. Connected to the greenhouse is
an agro-ecological field and a wetland, designed
to handle and cleanse runoff water before it
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Transporter
Främja hållbara transporter
Lokala och regionala transporter är en stor
del av de flestas vardag. Vi går, cyklar och
åker kollektivt för att ta oss mellan a och b.
Transporter är nödvändiga men inte alltid
behagliga eller trivsamma. Transporter svarar
dessutom för en stor del av vår negativa
klimatpåverkan och vår förbrukning av icke
förnyelsebara resurser. Hållbart resande är
med kollektiva eller fossilbränslefria färdsätt
och ändå väljer många bil framför cykel eller
buss även för korta vardagsresor.

En idé är att placera fjärrvärmerör under
cykelbanor istället för att som idag lägga
dem under gräsmattan bredvid. På det viset
kan städernas uppvärmningssystem vävas
samman med uppvärmda cykelvägar. Det blir
mindre risk för halka på vintern och förhoppningsvis väljer fler att cykla framför att köra bil.

BEKVÄMA FÖRBI

Det finns flera sätt att med restvärmens hjälp
göra transporterna både tryggare och trivsammare. Ett bidrag från restvärmeanvändning är
att göra det mer tilltalande att åka kollektivt
oavsett årstid eller tid på dygnet. En idé för att
göra väntetiden mer behaglig vid resor med
kollektiva transportmedel kan vara att värma
busskurer och vänthallar med restvärme
och att erbjuda en varm förvaring av cykeln.
Många cyklar under den varma delen av året
och ett samhällsmål är att få fler att cykla
året runt – både för ökad folkhälsa och för att
värna miljön.

UPPVÄRMDA BUSSKURER, VÄNTH
CYKELGARAGE

UPPVÄRMD VÄNTHALL
VARMT OCH SKÖNT NÄR DU
VÄNTAR PÅ DITT TÅG.

Uppvärmd gång- och cykelbana.
Förslag: Låt oss värma dig

SÄKERT CYKELGARAGE
MED VERKSTAD
HÄR FÖRVARAS DIN CYKEL TRYGGT
NÄR DU TAR TÅGET VIDARE MOT
DAGENS ELLER NATTENS
DESTINATION.

Främjar hållbart och bekvämt resande
Cyklandet ökar
Ökar framkomlighet
Minskar utsläpp från fordon
Tänkbara effekter av snö- och halkfria gång- och cykelbanor. Förslag: Bike Region
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Lågtempererad restvärme i direkt anslutning
till cykelstråk. Förslag: Bike Region

CYKELGARAGE OCH
VERKSTAD

VÄNTHALL

Uppvärmt cykelgarage och verkstad.
Förslag: Bekväma förbindelser

19
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Matproduktion
Urban odling genom akvaponik

Odling året runt

Att skapa en hållbar matproduktion är en
Restvärme fungerar bra som energikälla till
samutnyttjade ekosystem. Genom tillförsel
av kulturellframtida utmaning. En idé är att sluta kretslopp
av näringsämnen genom att utnyttja samspeav värme är det möjligt att förlänga växt - och
ex. en klättervägg
Volymkrävande
program av kulturell
let mellan djur och växter
och att utnyttja
odlingssäsongen. Användning av restvärme i
restvärme för det värmetillskott
betydelsesom
kan behövs
ta plats, t.ex. enmatproduktion
klättervägg upprätthåller hållbara resursför odlingarna.
flöden i staden. På detta vis kan restvärmen
skapa en mer effektiv
urban odling,
Gemensamma
lokalerbåde
somi
Att producera mat lokalt är ett intressant
odlingsbäddar och
växthus.
kan
användas av förskolor,
uppslag för hur restvärme kan nyttjas för att
skolor och andra
göra våra städer mer hållbara, både ur ett
socialt
och ett ekologiskt perspektiv. Vi har
a filmvisningar
leder
Pedagogisk lärmiljö för
integration tidigare presenterat att restvärme kan värma
Offentliga filmvisningar
leder
barn och ungdomar
fis - och grönsaksodlingar för att skapa
“Användning
av restvärme i
till
social
integration
om ekosystemet
sociala mervärden. Men hur går det till mer
specifikt?
matproduktion
upprätthåller
och
klimatet
MILJÖHOLKEN

Odling har rötter i många
Akvaponik är ett
kretsloppsbaserat
matkulturer
och bidrar till ett
produktionssystem
där konventionellt
vattenförstärkt
socialt samband

hållbara resursflöden i
Odling har rötter i många
staden.”

kulturer och bidrar till ett
förstärkt socialt samband

bruk för odling av fisk kombineras med
hydroponik (odling av växter i en närinslösning
utan närvaro av jord). Det som är en
restprodukt i den ena odlingen blir en resurs
i den andra. Det är ett sätt på vilket man kan
odla fisk och grönsaker i en symbiotisk miljö.

Växterna renar vattnet till fiskodlingen

Växterna renar vattnet t
150kg

150kg

Fiskodling
2
30 m ger 150 kg fisk/år

150kg

150kg

150kg

150kg
Grönsaksodling
90 m2 ger 600
kg grönsaker/år
Fiskodling

30 m2 ger 150 kg fisk/år

Mikrober och mask omvandlar avfall till näring
Illustration som visar ett akvaponiskt system. Förslag: Eco-Canopy

Den vertikala trädgården
MFO Park Zürich, Schweiz.
Terrasserna och strukturen
möjliggör planteringsytor och växter
i den vertikala dimensionen. Det
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Mikrober och mask omvand

Sociala mötesplatser med
gemensam aktivitet och odling
20

Tropenhaus Frutingen, Schweiz,
är ett exempel på användning av
restvärme för ett akvaponiskt
2016-04-25 14:49:36system

a
t
d

FUTURE POSSIBILITIES
400 m² of
mussel farm

12
tonnes

starfish eats mussels and
may be the component that
makes it possible to feed
fish with proteins from the
sea, without the high cost of
separating the mussels from
their shells.

cleansed sea

1,47
tonnes microb meal

6 tonnes
100%
organic fish feed.

1,47
tonnes mussel/starfish meal

and deliver both food from the production and rests for biogas production
in Northern Harbour. The amount of energy needed is calculated and
the unused energy provides possibility for future expansion. Available
facilities can be found at SLU, nearby Södergård.
The connection between Sysav and Alnarp assures the use
of excess warm water from Sysav and shows the symbiotic relationship
between the industry and agriculture. Green and blue infrastructure is
represented by wetland and ditches assuring the catchment of storm

from the fish are passed along to the tomatoes, broken down and utilized
as nutrients. The water is then recirculated back to the salmon trout as
cleaned water.
The excess warm water (35° and 40°) coming from Sysav is
used in this system for heating the facilities. Fish feeder is created by
microbiotical fermentation with help from organic waste. Mussels are
cleaning the eutrophized water by the outlet of Sege river and are used
for biogas. In the future it could be used as a source of protein in the fish

Ett akvaponiskt matproduktionssystem som kombinerar laxodling med odling av tomater. Förslag: Harbouring potential

Gemensamma lokaler som
kan användas av förskolor,
skolor och andra
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Energi och lagring
Restvärme ersätter annan energianvändning

Att lagra värme

Restvärme kan ersätta konventionell mer
fullvärdig energianvändning och på så vis
bidra till minskade koldioxidutsläpp. Exempelvis kan lågtempererad restvärme användas
för att värma bassänger och växthus.

Principen för lagring kan liknas vid en
RESTVÄRME GER
termos som håller värmen
för användning
UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN
vid ett senare tillfälle. Ett exempel finns på
motstående sida där fis odlingens vattentankar är tänkta att utnyttjas som värmelager.

Restvärme kan också användas som ekologiska och ekonomiska energilösningar i andra
sammanhang. En möjlighet är att använda
restvärme för alternativ uppvärmning av
bostäder, där restvärmen värmer varmvatten
och till exempel ger golvvärme.

En annan idé för lagring från ett av tävlingsbidragen är en varmvattenlagrande tank som
GOLVVÄRME
placeras i anslutning till kustnära vatten,
dit
Det högisolerade huset värms
man sedan kan koppla olika användningsomlågtempererad golvvärme som
växlas direkt från restvärmen.
råden, exempelvis golvvärme, mineralbad,
algodling och växthusodling, enligt illustrationen nederst på uppslaget.
RESTVÄRME GER
UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN

R
=

VARMVATTEN

Värmeväxling mot restvärme
kombinerat med biogaspanna
temperaturen, hanterar spetsv
Det högisolerade huset värms med
och tar hand om husets
lågtempererad golvvärme som
varmvattenförsörjning.
växlas direkt från restvärmen.
GOLVVÄRME

Restvärme ger golvvärme och varmvatten. Förslag:
Restvärmekoncept för hållbar fastighetsutveckling

VARMVATTEN
Värmeväxling mot restvärme
kombinerat med biogaspanna höjer
temperaturen, hanterar spetsvärme
och tar hand om husets
varmvattenförsörjning.

UNDERFLOOR

H E AT I N G

Underroor heating oﬀers uniform thermal
comfort
with low system temperatures. New
Idéskrift__20160425_JS_final.indd
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GREENHOUSE

FARMING

The synergistic beneets of cladding the tank
with a greenhouse and employing2016-04-25
aquaponic
14:49:43
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ADAPTIVE SOLUTION
SOLUTION // MODULARITY
MODULARITY
ADAPTIVE
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application
module
required,
as
seen
below.
application module required, as seen below.
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oﬀers design
design exibility,
exibility, urban
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Modularity
integrationand
andcost
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reduction.
integration

En vattenlagrande tank på vilken det går att applicera olika
funktioner. Förslag: Adaptive Sea Tank
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tank
tank
ponic
onic

Water ofof 35-40
35-40 °C
°C with
with added
added chemical
chemical
Water
compounds can
can assist
assist medical
medical rehabilitation,
rehabilitation,
compounds
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Flödesmodeller
Uppvärmning i flera le
Restvärme är överbliven energi som ibland
kan ersätta annan mera fullvärdig energi, till
exempel för uppvärmning av växthus, vilket är
en utmärkt idé. Men låt oss tänka ett steg till.
Kan vi låta det vatten som värmer upp växthuset sedan gå vidare till nästa steg i ett flöde till
användningsområden som klarar sig med lite
lägre temperaturnivåer?

Restvärme kan användas för att höja temperaturen för frilandsodling av grönsaker och
bär under hela vår-, sommar- och höstsäsongen för att få högre avkastning och kunna
odla mer värmekrävande grödor. Det skulle
ge användning av restvärmen även sommartid. Ett exempel visas på motstående sida där
odling sker vid olika temperaturer.

Idén med att använda restvärme till flera
sammankopplade användningsområden är
att utnyttja dess fulla potential. Det kan till
exempel vara så att restvärmen återanvänds
för produktion av olika födoämnen såsom
fis , grönsaker, svamp och bär. Systemet kan
förklaras som en stafett, en kaskadkoppling,
för odling av olika växter och fisk som kräver
olika temperaturer och där det successivt
avkylda restvärmevärmda vattnet används i
de olika stegen.

Restvärme förlänger säsongen
Absorption för kyla sommartid skulle kunna
användas för att uppnå optimal temperatur
visar vägen
för fis odling sommartid och Offentliga
för att Sverige
kyla en
Vilka
investeringar
vi väljer
besöksanläggning. På det sättet
kan
en flöde
- i
samhällets infrastruktur är en god
modell för restvärme potentiellt
användas
indikator som visar åt vilket håll vi är
som en schematisk helhetslösning
för hur till ett mer
på väg åt. Omställningen
hållbart
samhälle
går genom att
restvärme kan användas för uppvärmning,
finna alternativ till bilismen. Varje
odling, men även sociala tillämpningar.
beslut som förlänger beroendet av
fossila bränslen skapar
inlåsningseffekter under de
kommande åren. Om vi vill ha städer
med renare luft, mindre trafik och
fler som tar cykeln till arbetet eller
skolan, måste vi investera i den
infrastrukturen. Kommuner och
kommunägda företag har en central
roll i det samhällsarbete som leder
oss mot ett klimatneutralt och
hållbart samhälle.

”Systemet kan förklaras
som en stafett, en kaskadkoppling, för odling av olika
sorters växter och fis ar som
kräver olika temperaturer
och där det succesivt avkylda
restvärmevärmda
Innovativa företagvattnet
i bräschen
används i de olika stegen. “

I samma and

Framgångsrika
gjorts för att m
koldioxidutsläp
trafiksituatione
Projektet E-mo
och Malmö sta
och nytänkand
genomförts fra
och kollektivtr
omvandling so
behöver. Idén
fortsättning i s
Projektet skull
Öresundsregio
i framkant av m
finna användn
restprodukter
viktig del i oms
till ett hållbart
kan det skapa
andra, med lik
förutsättninga
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Residual heat from
ESS & MAX IV
(cooling water)

Municipal
wastewater, food
& organic waste

Treated
water
Products and
services created

Biological wastewater
treatment, SCP
production and
microalgae cultivation

40-50 °C

SCP

Greenhouse – aquaculture complex

SCP

25 - 35°C

Nutrient
rich water

Greenhouse and
botanical garden
(Aquaponics)

RAS, warm water
species (Tilapia,
Shrimps)

Nutrient rich water

18 - 22°C

10 - 16°C

Outdoor tunnel
greenhouses (berry
production)
SMS
Plant residues

Cool/temperate water
aquaculture (Arctic
charr, Sturgeon)

Wastewater
treatment;
Omega 3
food
supplements
and highvalue food
and
cosmetics
products;
Fruit &
vegetables;
Fish and
shellfish;

Strawberries
and other
outdoor
cultivars;
Fish &
Caviar;

Gourmet
Mushrooms;
Visitors
centre,
restaurants
and tourist
attraction;

Mushroom
production in
containers

En kaskadkoppling för odling av olika växter och djur som kräver olika temperaturer. Det successivt avkylda restvärmevärmda vattnet används i en kedja där restvärmen tillvaratas för olika sorter av grödor, fis ar och skaldjur.
Förslag: Residual heat
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Flödesmodeller
Fastighetsuppvärmning i flera s eg

ÄXTHUSEFFEKTEN

En systemidé för integrering med bostäder,
Potentiellt kan restvärme användas som en
där flera perspektiv är beaktade, är odling
helhetslösning för uppvärmning, elprodukav alger som rötas till biogas och som i sin
tion, odling och sociala tillämpningar i en
tur används i ett litet kraftverk för att produbostadsfastighet. En social kvalitet kan vara
cera värme och el. Detta flöde kan kallas en
en restvärmeuppvärmd pool som bidrar till att
stad med människan
och
en
hållbar
livsstil
i
fokus.
“biologisk värmepump”. För att realiseras
utnyttja restvärme även sommartid.
varsamma behöver
mot naturen.
Ekologisk
lokalt
producerad fisk och grönsaker
till exempel
aspekteroch
på lukt,
säkerhet
etc. bidrar
utvecklas.
esplatser och
till social samvaro i staden. En energianläggning som

ekten är målet för hållbar utveckling i detta koncept, där de ekologiska och
N POSITIVA VÄXTHUSEFFEKTEN är ett stort och viktigt steg i rätt riktning.
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Energianläggningen kan liknas vid en biologisk värmepump där restvärmen utnyttjas tillsammans
med lokala förnybara resurser för att producera högvärdig energi i form av el tack vare en algodling
som samspelar med en rötningsanläggning för biogasproduktion och en effektiv gaskraftanläggning.

ma
tre

r
t
r
n
n
n

“Restvärme kan användas
både för uppvärmning, elproduktion, odling och sociala
ENERGIANLÄGGNING
Restvärme till algsodling sluter kretslopp av cirkulära och hållbara resursflöden
i staden
tillämpningar
i en bostadsfasBIOLOGISK VÄRMEPUMP
tighet.”

CO2 + el

Energianläggningen kan liknas vid en biologisk värmepump där restvärmen utnyttjas tillsammans
Algodlingen
tempereras
tillgänglig
restvärmen
för avattel tack
hållavare
16-30
°C året runt. Delar av
med
lokala förnybara
resurser förmed
att producera
högvärdig
energi i form
en algodling
som
samspelar
med
en
rötningsanläggning
för
biogasproduktion
och
en
effektiv
gaskraftanläggning.
algerna som skördas pelleteras för att användas som foder i fiskfarmarna. Resten används som
Förslag: Den positiva växthuseffekten

substrat i rötningsanläggningen för biogasproduktion. Den våta rötresten återförs till algodlingen
och den torra återförs till växthuset som gödningsmedel för att sluta kretslopp kring näringsämnen.
Biogasen förbränns för elproduktion i en gaskraftanläggningen och förser algodlingen så väl som
växthus och fiskfarmar med el för belysning.
Koldioxiden som bildas vid biogasproduktionen återförs till algodlingarna samt växthusen för att
öka produktionen. Även avloppsvatten från området kan med fördel integreras i algodlingarna för
26
att ge näring åt algerna samtidigt som viss rening kan erhållas.
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BIOLOGISKT AVFALL

OLVVÄRME

et högisolerade huset värms med
gtempererad golvvärme som
xlas direkt från restvärmen.

Kompostkvarnar och
vakuumtoaletter tar tillvara
fastighetens biologiska avfall för
GOLVVÄRME
småskalig rötning.
Det högisolerade huset värms med
lågtempererad golvvärme som
RÖTGASANLÄGGNING
växlas direkt
från restvärmen.
En lokal rötgasanläggning
omvandlar det biologiska avfallet
till gas. Restvärme skapar rätt
temperatur för rötning. Gasen
används antingen till förbränning
till spetsvärme eller i mikroturbin
för fastighetsel. Anläggningen kan
kompletteras med solceller.
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TORGHANDEL

TORGHANDEL
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De närodlade grönsakerna säljs i
grönsaksstånd som kan stå ute
hela året på den
restvärmeuppvärmda torgytan.
Grönsakerna serveras på
uteserveringar som värms med
biogas.
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De närodlade grönsakerna säljs i
grönsaksstånd som kan stå ute
hela året på den
restvärmeuppvärmda torgytan.
Grönsakerna serveras på
uteserveringar som värms med
Förslag: Restvärmekoncept för hållbarbiogas.
fastighetsutveckling

1

Restvärme ger uppvärmning och varmvatten

2

Restvärme + kretslopp= El, gas och grönsaker

3

Lyxiga restvärmevärden såsom gröna väggar, pool och tvättmöjligheter

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBA
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Stadsbyggnad
Att låta ett helt flerbostadshus eller tt helt kvarter drivas av restvärme låter nästan för bra för
att vara sant. Är det möjligt att med restvärmens hjälp närma oss målet om ett hållbart samhälle
ur sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter? En tänkbar idé är att använda restvärme som
ett koncept som kan implementeras från fastighets- och kvartersnivå till hela stadsdelar.

Restvärme på fastighetsnivå
Ett av bidragen i vår innovationstävling lanserar ett helhetskoncept för fastighetsutveckling med restvärmen som bas för att utveckla ett system för leverans av uppvärmning,
varmvatten och fastighetsel. Restvärme
skulle på det viset kunna bli en ekologiskt och
ekonomiskt hållbar lösning för en fastighet.
Förutom de beskrivna användningsområdena kan restvärmen exempelvis utnyttjas för
odling och sociala tillämpningar.

Illustration av en innovativ idé där små och stora byggbolag kan använda ett färdigt koncept för
uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. Förslag:
Restvärmekoncept för hållbar fastighetsutveckling

RESTVÄRME
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RESTVÄRME

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING
Med detta helhetskoncept kan små och stora byggbolag använda ett fär
för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. Restvärme möjliggör en e
ekonomiskt hållbar lösning. Eftersom restvärmekretsen är framdragen til
2016-04-25 14:49:48
kan fastigheten dessutom kompletteras med mervärden
som exempelvi

“Ett potentiellt uppslag kan vara ett helhetskoncept där
byggbolag använder ett färdigt koncept för uppvärmning,
varmvatten och fastighetsel.”

ÄRME

KLING
vända ett färdigt koncept
möjliggör en ekologiskt och
amdragen till fastigheten
Idéskrift__20160425_JS_final.indd
m exempelvis
pool och

RESTVÄRME

RESTVÄRME
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I konceptet ingår att fastigheten kopplas till en rötgasanläggning. Rötgasanläggningen
värms med restvärme för att uppnå rätt temperatur för anaerob rötning. Konceptet
innehåller två alternativa tillämpningar av rötgasen, dels som spetsvärme genom att
biogasen returneras till fastigheten för förbränning i gaspanna och dels till el via
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Stadsbyggnad
Restvärme på kvartersnivå
En helhetsidé från vår tävling är att använda restvärme för att revitalisera ett helt
kvarter. Det skulle kunna skapa attraktivitet
i nergångna områden genom en process som
sker stegvis i befintliga lokaler där boende, industri och service kombineras. Ett första steg
i den tänkta processen är att en restvärmeuppvärmd fis odling etableras i en övergiven
industrilokal. Detta blir utgångspunkten för en
stadsförnyelseprocess genom att grönsaksodling, boende, restaurang och marknad efter hand utvecklas som del av ett helhetskoncept. Dock behöver förutsättningarna för att
kombinera fis odling med bostäder klargöras
med hänsyn till risker för lukt, hygieniska aspekter etc.

Restvärme på stadsdelsnivå
Ett av våra tävlingsbidrag har skalat upp det
restvärmebaserade systemet för lokal försörjning från kvarteret upp till stadsdelen. Här
ger restvärmeanvändning basen för en systemlösning för en stadsdel, omfattande såväl
energiproduktion och uppvärmning som matproduktion och rekreation. Med restvärmens
hjälp skulle en trevligare stad kunna skapas
samtidigt som naturen värnas.

DEN POSITIVA VÄXTHUSEF
FLÖDEN & SYNERGIER

re
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rm

e

MATPRODUKTION
växthus & fiskodling

pelleterade
alger
(fiskfoder)

el till
belysning
m.m.

b

el till
belysning
& CO2

En stadsdel med en sådan systemlösning
kan ses som en ”biologisk värmepump”, där
odling av alger rötas till biogas som i sin tur
används i ett litet kraftverk för att producera
värme och el. Där skulle ekologisk och lokalt
producerad fisk och grönsaker säljas i lokala
kaféer, restauranger och livsmedelsbutiker
som även skulle bli naturliga mötesplatser.

grönsaker
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HANDEL & SERVICE

restprodukter
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3 (4)
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En konceptuell idé om hur ett stadskvarter med
fis - och grönsaksodling installeras t. ex. i en
gammal industribyggnad. Fiskodlingen blir en
startpunkt för en rad andra verksamheter som
utvecklas efter hand. Förslag: Kvarteret fiskfarme

HUSEFFEKTEN

el till
belysning
m.m.
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BOENDE & REKREATION
beachvolley, utomhuspooler,
badtunnor &
isfria gång- och cykelbanor

avloppsvatten

ENERGIANLÄGGNING

algodling, pelletering, rötkammare
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Ett exempel på en konceptuell idé om hur restvärme kan användas som
grund i en systemlösning för en stadsdel. Förslag: Den positiva växthuseffekten
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