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I FRAMTIDENS STÄDER
- EN IDÉSKRIFT FRÅN EN INNOVATIONSTÄVLING
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Denna idéskrift handlar om hur lågtem-
pererad 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. 

Att göra våra städer mer hållbara är en inves- 
tering för framtiden. Ett varaktigt resursan-
vändande 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 kunskap-
en om hur denna resurs kan tas tillvara. 

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 restresur-
ser kan kombineras för att skapa symbios och 
bidra till en cirkulär ekonomi.

Idag används restvärme med högre tempera-
turer 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.

Restvärme för hållbara städer

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 restvärmean-
vändning i hållbar livsmedelsproduktion och 
för att göra våra städer hälsosammare och 
bättre att bo i. Fokus har hitintills huvudsakli-
gen varit storskalig livsmedelsproduktion men 
SSE-C arbetar också med att utveckla annan 
användning av lågtempererad restvärme 
som att tillgängliggöra ytor och mötesplat-
ser i staden året runt med hjälp av restvärme 
och att skapa hälsobefrämjande stads-
miljöer, 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.

En outnyttjad resurs 

SSE-C sätter restvärme på kartan

Här finns potential och sedan några år tillba-
ka har intresset för användningen ökat. Om 
mer av restvärmen används skulle den bland 
annat kunna bidra till minskade koldioxidut-
släpp genom att ersätta annan energianvänd-
ning.  

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.
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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.“

Restvärme för hållbara städer

3
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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

Användningsområden

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.

LEK RESPEKTIVE ATTRAKTIVT 
STADSRUM

SOCIAL HÅLLBARHET

 SOCIAL INTERAKTION
FOLKHÄLSA
SYSSELSÄTTNING
KUNSKAPSSPRIDNING

TRANSPORT

MATPRODUKTION

ENERGI OCH LAGRING

FLÖDESMODELLER

STADSBYGGNAD

Resultat av en innovationstävling

Innovationstävlingen om användning av 
restvärme i framtidens städer genomfördes 
under 2015 som en öppen tävling i två 
tävlingssklasser – studenter och yrkesverk-
samma. Vem som ville kunde delta, bara 
deltagarna hörde till någon av de två klasser-
na. Bidragen lämnades in anonymt och med 
ett namn på bidraget som används som 
referens till bildkällorna vid illustrationer-
na 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: 

”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?”

De tävlande kunde välja att applicera sitt 
förslag antingen på hamnen i Malmö eller 
i Brunnshög i Lund, där forskningsanlägg-
ningarna 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.

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

En möjlig användning är att värma övergla-
sade miljöer och den tanken finns represen-
terad i ett par av förslagen i olika skalor, från 
busskurer till hela gårdsmiljöer. 

Det finns olika användningsområden av 
restvärme i tävlingsbidragen. Användnings-
områdena visas nedan.
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SMÄLTPUNKTSPARKEN 
Uppvärmd park förlänger utesäsongen

Lek och attraktiva stadsrum

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, plaskdam-
mar, lekredskap, lekskulpturer och bänkar. 
En kall och ogästvänlig bänk eller en snöfylld 
sandlåda kan på detta vis istället bli attraktiv 
året runt.

En uppvärmd aktivitetspark skapar trivsamma platser för små som stora. Förslag: Smältpunktsparken

Uppvärmda lekredskap

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.

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

6
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SMÄLTPUNKTSPARKEN 
Uppvärmd park förlänger utesäsongen

Lek och attraktiva stadsrum

En uppvärmd aktivitetspark skapar trivsamma platser för små som stora. Förslag: Smältpunktsparken

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, sittplat-
ser, sportredskap och landskapselement 
har potential att bli en lekfull mötesplats.

En plats för alla
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STRÅLANDE VÄRME

STRÅLANDE VÄRME  # SID 1/2

Målet är att skapa socialt mervärde genom värme-
växling av lågtempererad spillvärme i det offentliga 
rummet.

* Ökar antalet timmar som det offentliga rummet kan  
nyttjas för utevistelse

* Högre avkastning från stadsnära odling

* Möjliggör växter från mer sydliga vegetationszoner, en 
kraftigare vegetation med tidigare blomning. 

* Förstärker ett omtyckt uttryck i den offentliga miljön.

NYCKELASPEKTER

GESTALTNINGSFÖRLAGOR

CENTRAL PRINICP

>

Lågtempererad spillvärme cirkulerar i kontaktytorna, dessa 
avger värme och nattetid ljus till fördel för människor och 
vegitation. 
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LUND

LTH

Clemenstorget

Botaniska trädgården

Universitetssjukhuset

Tunaparken

IDEON Solbjer

Brunnshögsparken

Kunskapsparken

Science Village

Höjdpunkten

Idag ser vi att fler och fler människor inte har en plats att kalla sin, att klyftorna 
växer i samhället och att rädslan och kontrollen påverkar hur vi formar våra stä-
der. Vem är du, är du exkluderad eller inkluderad?

Hållbarhet är ett vida känt begrepp. Idag är många överens om att vi ska sträva 
efter en hållbar stadsutveckling. Vi känner igen den tredelade modellen av ekolo-
gisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den tillsynes jämlika uppdelningen är inte 
lika självklar i praktiken; ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer i många fall 
i första hand, då dessa faktorer ofta är kvantitativt mätbara. Vilka dimensioner av 
begreppet som anses viktigast vid olika satsningar är inte helt irrelevant, däremot 
måste alla delar behandlas om målet är att uppnå hållbar stadsutveckling. I vårt 
förslag har vi valt att lägga stort fokus på de sociala aspekterna av hållbarhet, 
utan att nödvändigtvis utesluta de andra aspekterna om ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.
 
Under vinterhalvåret stänger människan in sig i sin egen värld i hemmet. Det är 
därför svårt att skapa förutsättningar för social hållbarhet under vintern i Sverige. 
Under vintern är det många som fryser, främst utsatta är de som inte har något 
hem att gå till. Spillvärmen kan hjälpa oss förändra det. Hjälpa oss leva mer 
hållbart men också skapa en social hållbarhet mellan människor.  Det är på ga-
tan som vi möts. På gatan vi lever. Vi måste sluta utesluta människor från platser. 
Staden tillhör oss alla, oavsett klass, kön, ålder och etnicitet. 
 
I ”Låt oss värma dig” använder vi spillvärmen till uppvärmda objekt i det offent-
liga rummet och skapar bekväma utemiljöer för alla. Förslaget är uppdelat i två 
fokusområden; att vara i rörelse och att vistas på en plats. Uppvärmda gång- och 
cykelvägar, varma cykelstänger samt uppvärmda gym- och lekredskap upp-
muntrar till rörelse och fysisk aktivitet. Uppvärmda möbler och varma, bekväma 
busskurer inbjuder till möten och hållbart resande. De uppvärmda objekten känns 
igen på den orangea färgen. För att ytterligare förmedla spillvärme-systemets 
funktion och användningsområden skapar vi två ”rest-platser”, ett slags offentligt, 
uppvärmt växthus med information och vegetation. Dessa är placerade på platser 
där många människor är i rörelse.  
 
Vi har valt att materialisera vårt förslag i Lund då staden står inför en stor stads-
mässig förändring. I och med etableringen av MAX IV och ESS planeras mycket 
ny bebyggelse i nordöstra Lund, i samband med detta finns god möjlighet att 
bygga in vårt spillvärme-system från dag ett. I och med förslaget om ett spårvägs-
system och omgestaltning av Clemenstorget finns även här goda förutsättningar 
att etablera vårt spillvärme-system.

LÅT OSS VÄRMA DIG

Social hållbarhet kräver att vi inkluderar stadens olika invånare och landskap. I 
vårt förslag lägger vi vikt vid att etablera spillvärme-system i stadens gamla såväl 
som nya delar. Polariteten mellan dessa centra bidrar till ett samspel mellan nutid 
och framtid, där viljan att inkludera och välkomna är det tydligaste budskapet i 
det urbana offentliga landskapet.  

Det offentliga rummet, eller gatan kan ta många skepnader, kan vara ett vardags-
rum, ett hem, en mötesplats eller en träningsarena. ”Låt oss värma dig” ämnar 
tillgängliggöra det offentliga rummet året om. Med vårt projekt vill vi göra livet 
lite mer bekvämt för alla, oavsett hur, eller var i staden du lever. 
 
Människan på gatan är alltid på väg.
Människan på gatan är alltid på plats.
Människan på gatan, låt oss värma dig.

Var bor du? I staden bor många människor. Vart är du på väg? 
I staden finns det många människor i rörelse. Vi är människor 
på gatan. På plats eller på väg. 

N

1 4

“Vi har ju ingen lokal!”

Ungdomsgård 
På kvällen är det ungdomarna som tar över. 
Häng i klubbhuset. Första livespelningen ute på lilla scenen.  
Föräldrarfritt med support från caféteamet. 

Barndomsgård 
Parklek och äventyrslek på dagen. Kuddrum inne, studsmatta 
under tak, varm klätterskulptur med koja. Upptäck vatten och 
växtlighet. Njut av kaffet på varma bänken i vindskyddet.

Ett tillhåll för alla åldrar 
Morgonträning med rygg-gympa under tak. 
Corepass innan jobbet. Bridge eller utegym hela dagen. 
Här skapas kontakt mellan olika åldersgrupper.    
 

Dagtid Kvällstid Från
morgonen

SMÄLTPUNKTSPARKEN 
Hela dagen - 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?  
Behovet av mötesplatser är lika stort för barn och tonåringar som för vuxna och seniorer.  
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 
Vart skall man ta vägen en regning novemberdag?  
Vi föreslår en lekfull mötesplats för alla åldrar i form av en aktivitetspark.  
Värmeöverskottet blir till lekfull  energi i den uppvärmda parken.  
Ett varmt och inbjudande klubbhus i anslutning till en väderkyddad utomhusgård i en park full av 
varma kryp-in, inbjudande tillhåll och värmestrålande stimulans för små och stora händer. 

En lekfull mötesplats för alla

Vattenlek  
Bada ute i varmt vatten.

Tillhåll
Klätterskulplturer och kojor som ger 
vindskydd och värme.

Tonårshäng 
Ungdomsgård med mötesplatser ute och 
inne. 

Ett aktivt liv 
Samlingsplats för alla generationer. 

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 sittplat-
ser. Det kan förstärka platsens identitet och 
höja attraktiviteten.

Ett offentligt rum används 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.

Restvärmeuppvärmda bänkar kan dels 
fungera som sovplats och dels som sittplats 
för en stunds kontemplation. Restvärme-
uppvärmda 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.

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

Värme skapar trivsel

Användarvänlighet

Restvärmeuppvärmda busskurer och bänkar för ett mer attraktivt stadsrum. Förslag: Låt oss värma dig

Lek och attraktiva stadsrum

Varma sittplatser lockar till sig besökare även svala kvällar. Här cirkulerar lågtempererad restvärme och värmer sittytorna.
Förslag: Strålande värme 8
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Människan på gatan är alltid på plats.
Människan på gatan, låt oss värma dig.

Var bor du? I staden bor många människor. Vart är du på väg? 
I staden finns det många människor i rörelse. Vi är människor 
på gatan. På plats eller på väg. 
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“Vi har ju ingen lokal!”

Ungdomsgård 
På kvällen är det ungdomarna som tar över. 
Häng i klubbhuset. Första livespelningen ute på lilla scenen.  
Föräldrarfritt med support från caféteamet. 

Barndomsgård 
Parklek och äventyrslek på dagen. Kuddrum inne, studsmatta 
under tak, varm klätterskulptur med koja. Upptäck vatten och 
växtlighet. Njut av kaffet på varma bänken i vindskyddet.

Ett tillhåll för alla åldrar 
Morgonträning med rygg-gympa under tak. 
Corepass innan jobbet. Bridge eller utegym hela dagen. 
Här skapas kontakt mellan olika åldersgrupper.    
 

Dagtid Kvällstid Från
morgonen

SMÄLTPUNKTSPARKEN 
Hela dagen - 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?  
Behovet av mötesplatser är lika stort för barn och tonåringar som för vuxna och seniorer.  
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 
Vart skall man ta vägen en regning novemberdag?  
Vi föreslår en lekfull mötesplats för alla åldrar i form av en aktivitetspark.  
Värmeöverskottet blir till lekfull  energi i den uppvärmda parken.  
Ett varmt och inbjudande klubbhus i anslutning till en väderkyddad utomhusgård i en park full av 
varma kryp-in, inbjudande tillhåll och värmestrålande stimulans för små och stora händer. 

En lekfull mötesplats för alla

Vattenlek  
Bada ute i varmt vatten.

Tillhåll
Klätterskulplturer och kojor som ger 
vindskydd och värme.

Tonårshäng 
Ungdomsgård med mötesplatser ute och 
inne. 

Ett aktivt liv 
Samlingsplats för alla generationer. 
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Stadens aktivitetspark lockar olika besökare. 
På dagtid parklek och äventyrslek för de små, 
på kvällen tar ungdomarna över.
Förslag: Smältpunktsparken

Restvärmeuppvärmda busskurer och bänkar för ett mer attraktivt stadsrum. Förslag: Låt oss värma dig

Lek och attraktiva stadsrum

Varma sittplatser lockar till sig besökare även svala kvällar. Här cirkulerar lågtempererad restvärme och värmer sittytorna.
Förslag: Strålande värme 9
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Social interaktion
- social hållbarhet

Social interaktion sker på stadens mötesplat-
ser. Restvärme kan bidra till att skapa 
karaktärsfulla platser. Vi lever i ett land där 
klimatet är en begränsande faktor. Restvär-
men 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 stadsrum-
met. Ett exempel kan vara en uppvärmd 
mötesmatta (se bild vidstående sida) som 
kan fungera året runt som en intresseväckan-
de mötespunkt. 

Uppvärmda mötesplatser

Växthus skapar varma möten

HUS I HUS-ARKITEKTUR MED INNOVATIV ANVÄNDNING AV RESTVÄRME 

EKO-CANOPY

En möjlighet som till viss del utnyttjas redan 
idag och där användning av restvärme kan 
få stor betydelse, är att värma överglasa-
de 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?

Restvärme kan skapa förutsättningar för so-
cialt och kulturellt utbyte. Det handlar om att 
väcka nyfi enhet och intresse för att locka oli-
ka brukargrupper till samma plats.

Restvärmeuppvärmd fis - och grönsaksodling på 
inglasad bostadsgård. Förslag: Eco-Canopy 
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GOLVVÄRME

Det högisolerade huset värms med 
lågtempererad golvvärme som  
växlas direkt från restvärmen.

BIOLOGISKT AVFALL 

Kompostkvarnar och 
vakuumtoaletter tar tillvara 
fastighetens biologiska avfall för 
småskalig rötning.

GÖNA VÄGGAR

Den gröna väggen är grön året runt 
tack vare restvärmeuppvärmd 
droppbevattning. Förutom att vara 
vacker fördröjer den dagvatten och 
dämpar buller.

POOL

Den restvärmeuppvärmda 
utomhuspoolen är den ultimata 
lyxen för de boende.

TVÄTT

I husets gemensamma tvättstuga 
används restvärmeuppvärmt vatten 
för tvätt och tork.

GASTRIVSEL

Gasspis, gemensam gasgrill, 
uteplats med uppvärmning och 
öppen spis med gas ger boendet 
karaktär.

RÖTGASANLÄGGNING

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. 

ELPRODUKTION

Elen används till fastighetsel och 
för laddning av fastighetens 
gemensamma elbil. 

NÄRING OCH ODLING 

Restuppvärmda odlingsbäddar och 
växthus kombinerat med högvärdig 
näring ger förutsättningar för 
effektiv urban odling i växthusen 
på taket. 

TORGHANDEL

De närodlade grönsakerna säljs i 
grönsaksstånd som kan stå ute 
hela året på den 
restvärmeuppvärmda torgytan. 
Grönsakerna serveras på 
uteserveringar som värms med 
biogas.

VARMVATTEN

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

RESTVÄRME GER 
UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN

RESTVÄRME + KRETSLOPP 
= EL, GAS OCH GRÖNSAKER

LYXIGA 
RESTVÄRMEVÄRDEN

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

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

“Det är inget nytt med växthus 
på våra breddgrader, men att 
sätta det i en social kontext 
där människor kan mötas är 
nytänkande.”

HUS I HUS-ARKITEKTUR MED INNOVATIV ANVÄNDNING AV RESTVÄRME 

EKO-CANOPY

Möte över ett mål mat

En uppvärmd mötesmatta främjar social 
interaktion. Förslag: Låt oss värma dig 

Möte över ett mål närproducerad mat. Förslag:  
Restvärmekoncept för hållbar fastighetsutveckling

11

Restvärmeuppvärmda miljöer skapar mervärde i form av naturliga möteplatser som bidrar till social samvaro.
Förslag: Eko-Canopy 
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Folkhälsa
- social hållbarhet

Många av de innovativa idéerna för använd-
ning 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.

Ett annat sätt att värna folkhälsan är att 
främja cyklister och deras framkomlighet. 
Uppvärmda cykelvägar kan hållas snö- och 
isfria vilket minskar risken för olyckor och 
lockar fler människor till cykelpendling. Under 
vintern kan även gångvägar och offentliga 
sittplatser (t. ex. busskurer och bänkar) hållas 
isfria vilket leder till ökad framkomlighet och 
färre halkskador.

The bath is divided in a completly public area and a 
mineral spa area more secluded in nature. The public 
area features a large salt water pool, cafeteria and 
supports exotic plantations thriving in the moist and 
year round warm air. Parts of the facade can be moved 
allowing for efficient ventilation and mixing of the 
indoor and outdoor. Standing on top of such a large 
thethermal battery is an awe inspiring feeling, also suitable 
for a small exhibition explaining the workings of the 
larger heat exchange-systems the building is part of and 
the energy challenges the world is facing. The spa area 
on the eastern side features more intimite pools with 
healing properties. Other spa related amenities are 
situated on the second  oor.

W A R M  B A T H S  L A Y O U T / U T I L I T I E S  

COA S T L I N E  I N T E G R AT I O N  &  S O C I A L  A S P E C T S
Malmö has a less than ideal climate preventing people to make full 
use of the coastline. Positioning a large heat storage in Västra 
hamnen would allow a range of innovative public uses. 

A public hot bath in the sea would allow a year round usage of the 
site. Swimming in the cold sea is more enjoyable when a hot tub is 
close at hand. The spa part of the construction would allow for 
more meditative and calm surroundings.

TThe red coloured seating in the image above is heated and 
optionally sensor triggered. The idea being to create a sitting area 
with a striking horizontal sea view, maintaining a comfortable 
microclimate through shading of the dominant wind direction.

N

Basin 40°C
Basin 50°C
Cafeteria
Utility room

WC / Vestiary
Reception
Staircase

N
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ÖVERGRIPANDE STRUKTUR OCH TEKNIK
Strukturen utgår från att peka ut en ”vänddestination” dit spillvattnet transporteras 
innan det vänder tillbaka till produktionslokalen. Den utsatta vänddestinationen 
är i det här förslaget Clemenstorget, en plats som gjort för möten och rörelse 
och därför en viktig plats för projektet. Det behövs således en huvudledning som 
leder vattnet dit och värmer upp prioriterade platser på vägen. Efter att vattnet 
kommit dit låter vi spillvattnet flöda tillbaka genom att ta olika vägar och på 
vägen värma upp andra fysiska strukturer i landskapet till den mån temperaturen 
kan förmå värma upp strukturerna. 
Då MAX IV väntas stå klar 2016 och ESS 2019 krävs det att man arbetar uti-
från två sammanlänkande system där man börjar med att arbeta med spillvärme 
skapad av MAX IV för att sedan koppla på ESS till systemet för att tillföra mer 
spillvärme då det blir aktuellt. 

TEKNISKA LÖSNINGAR – DETALJLÖSNINGAR 

Cykelstänger, gym och lek
Cykelstängerna, gymmen och lekelementen utgår alla från samma tekniska prin-
cip med syftet att öka tillgängligheten till det offentliga rummet under hela året. 
De är enkla konstruktioner där man låter ett mindre rör kopplas ihop med spill-
värme-ledningen under mark, för att sedan ledas upp i handstänger anslutna 
till cykelleder eller gym- och lekelement. Stängerna ingår i kategorin sekundära 
platser vilket innebär att de i huvudsak värms upp av det något svalare vattnet 

som är på väg tillbaka till den ursprungliga energikällan (ESS och MAX IV). 
Under sommaren bör man stänga av flödet under dagtid för att endast slå på 
spillvärmesystemet kvälls- och nattetid då det är kyligare klimat (se figur nedan). 

Varma möbler
Varma fysiska strukturer ska bidra till ett mer inkluderande stadsrum. Genom att 
ha varma strukturer tar man ansvar för de exkluderade samt ökar potentialen för 
möten mellan människor. Möblerna värms upp av att det uppvärmda restvattnet 
leds upp i möblerna från marken i små rör som fungerar som värmeslingor (se 
figur nedan). 
 
Busskurer och restplatser
Varma busskurer är ett sätt att belöna hållbart resande genom att öka bekväm-
ligheten av själva resandet. Busskurerna utformas som transparenta, varma rum, 
som stänger ute otrevligt väder och värmer såväl bussresenärer som frusna för-
bipasserande. En värmande hand i det annars ganska hårda och kalla urbana 
landskapet för stadens alla invånare. Restplatserna är, likt andra platser, tilltänkta 
att värma men har ett huvudfokus på att utbilda och bidra till grönska genom 
att erbjuda ”biodiversa hotspots” i staden. Värmen kommer från ”rummets” golv, 
vari ledningar med restvärme-vatten läggs som värmeslingor. Väggarna fungerar 
som isolering genom att hålla inne det värmealstrande golvet (se figur nedan).

Cykelstänger, gym och lek Busskurer och restplatserVarma möbler

Idag råder det en exkludering av vissa grupper i samhället. På 
senare tid har det till exempel blivit allt vanligare att genom design 
utesluta människor från det offentliga rummet, här är den sluttande 
bänken ett praktexempel. Det är dock först när en stad värnar om 
alla sina medborgare, genom att inkludera dem i det offentliga 
stadsrummet kan man närma sig social hållbarhet. Ansvar är ett le-
dord för framgång. Att leva hållbart är något man medvetet väljer, 
både som individ och som stad. Att bygga hållbart innebär därför 
att man behöver utforma staden med bekvämlighet som utgång-
spunkt då det skapar goda förutsättningar för mer hållbara val i 
vardagen.  I ”Låt oss värma dig” ämnar vi skapa inbjudande och 
inkluderande platser i det offentliga rummet för mer hållbara val.

Spillvärme, en restprodukt, skapar en unik möjlighet att dra nytta 
av värmen till att skapa attraktiva och inkluderande stadsrum för 
människan på gatan. Störst betydelse har projektet under de kallare 
perioderna av året då social hållbarhet är en stor utmaning för 
stadsplaneringen.  Att se människan på gatan är inte enbart en fin 
gest, det är en avgörande faktor för en hållbar stad. 

ATT NÄRMA SIG HELHETEN

Stadsplanering för folkhälsa

Värmda kommunikationsmöjligheter

Bad är något de flesta uppskattar. Restvär-
men kan göra det möjligt att en kall vinter-
dag njuta av ett mineralbad. Varma bad har 
en positiv påverkan på blodtryck och kan 
även verka som medicinsk rehabilitering.

Helande bad

Restuppvärmda gym- och lekredskap bidrar till ökad rörelse och fysisk aktivitet.
Förslag: Låt oss värma dig

Restvärmeuppvärmda bad bidrar till en god folkhälsa. Förslag: Adaptive Sea Tank

“Under vintern kan gång- & 
cykelvägar hållas isfria vilket 
leder till ökad framkomlighet 
och färre halkskador.”

2 4

Kunskapsparken

Brunnshögsparken

Science Village

IDEON

LTH

Clemenstorget

Botaniska 
trädgården

Universitetssjukhuset

Tunaparken

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 barn-
vagn etc.

G/C VÄG UPPVÄRMD

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. 

LEKPLATS

RÖR-ELSE
Rörelse i staden bidrar inte endast till att befolka stadens gator. Rörelse ökar 
också förutsättningarna för hållbart resande och förbättrad hälsa. En förut-
sättning för att människan ska vilja vara ute handlar ofta om enkelhet och 
bekvämlighet. Det ska vara bekvämt att röra sig i staden på ett hållbart sätt, 
annars tar man bilen. Det ska vara bekvämt att motionera, annars stannar 
man inomhus. Året runt, dygnet runt. I dessa idéskisser visar vi hur livet i 
rörelse kan bli både enklare och mer bekvämt för stadens människor. Bilder 
visar övergripande var, varför, när, hur och för vem dessa förslag kan påverka 
Lunds offentliga rum.

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. 

UTEGYM
Var? Stora korsningar där cyklister tvingas till 
uppehåll i sin rörelse. Ska finnas längs cykelväg (på 
kartan markerad sträcka). 
Varför? Uppmuntra till fysisk aktivitet året runt samt 
främja hållbart resande i staden. 
När? Samtidigt som andra markarbeten, förslagsvis 
vid etablering av spårväg och andra ingrepp. 
Hur? Genom värmeledande rör med relativt enkel, 
men färgkodad, design. 
Gynnar? Cykelpendlare inom staden, Lund som 
samhälle genom minskade utsläpp från fordon. 

CYKELSTÅNG

Idéskrift__20160425_JS_final.indd   12 2016-04-25   14:49:21



The bath is divided in a completly public area and a 
mineral spa area more secluded in nature. The public 
area features a large salt water pool, cafeteria and 
supports exotic plantations thriving in the moist and 
year round warm air. Parts of the facade can be moved 
allowing for efficient ventilation and mixing of the 
indoor and outdoor. Standing on top of such a large 
thethermal battery is an awe inspiring feeling, also suitable 
for a small exhibition explaining the workings of the 
larger heat exchange-systems the building is part of and 
the energy challenges the world is facing. The spa area 
on the eastern side features more intimite pools with 
healing properties. Other spa related amenities are 
situated on the second  oor.

W A R M  B A T H S  L A Y O U T / U T I L I T I E S  

COA S T L I N E  I N T E G R AT I O N  &  S O C I A L  A S P E C T S
Malmö has a less than ideal climate preventing people to make full 
use of the coastline. Positioning a large heat storage in Västra 
hamnen would allow a range of innovative public uses. 

A public hot bath in the sea would allow a year round usage of the 
site. Swimming in the cold sea is more enjoyable when a hot tub is 
close at hand. The spa part of the construction would allow for 
more meditative and calm surroundings.

TThe red coloured seating in the image above is heated and 
optionally sensor triggered. The idea being to create a sitting area 
with a striking horizontal sea view, maintaining a comfortable 
microclimate through shading of the dominant wind direction.

N

Basin 40°C
Basin 50°C
Cafeteria
Utility room

WC / Vestiary
Reception
Staircase
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DET SKA VARA SKÖNT ATT 
ÅKA KOLLEKTIVT!  
OAVSETT ÅRSTID ELLER TID PÅ 
DYGNET. MED UPPVÄRMDA 
BUSSKURER OCH VÄNTHALLAR, SÄKER 
OCH VARM FÖRVARING AV CYKLAR VID 
TÅGSTATIONER, DIN RESA BLIR EN 
BEHAGLIG UPPLEVELSE. 

KOMBINERAD BUSSKUR 
OCH ORANGERI  
VARMT, SKÖNT OCH GRÖNT NÄR DU 
VÄNTAR PÅ BUSSEN.  
 

VÄRMEN LEDS IN  
RESTVÄRME I SYNLIGA RÖR FÖR ATT 
DU SKA SE KOPPLINGEN MELLAN 
STADENS INDUSTRIELLA OCH 
SOCIALA FUNKTIONER.  
 

+ BEKVÄMA FÖRBINDELSER 
UPPVÄRMDA BUSSKURER, VÄNTHALLAR OCH 
CYKELGARAGE 

Uppvärmda busskurer är potentiella mötesplatser. 
En behagligare transportinfrastruktur kan leda till 
ökad folkhälsa och gatudemokrati. Förslag: Bekväma 
förbindelser

Helande bad

Restvärmeuppvärmda bad bidrar till en god folkhälsa. Förslag: Adaptive Sea Tank
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främja hållbart resande i staden. 
När? Samtidigt som andra markarbeten, förslagsvis 
vid etablering av spårväg och andra ingrepp. 
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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Kvarteret Fiskfarmen 
En mångfunktionell stadsmiljö där det skapas synergier

Arbetstillfällen

Vi har en relativt hög arbetslöshet och vill att fler ska komma 
i sysselsättning. Framför allt saknas det arbete inom yrken 
som inte kräver höga kvalifikationer. Inom verksamheterna
som utvecklas i Kvarteret Fiskfarmen finns stora möjligheter
att skapa denna typ av jobb.

Fiskfarmen research & utbildning

I konceptet ingår en tanke att skapa ett lokalt kunskpscenter
med fokus på fiskodling. Här samlas personer med kunskap
om fiskodling och aquaponi. Här ges kurser i fiskodling, och 
här byggs upp ett bibliotek med referenslitteratur för fiskodling. 

Restaurang för lokalt odlad fisk

På Hassans Fiskburgare serveras fiskburgare rakt över disk.
Restaurant Aborrgården bjuder på en mer lyxig inramning,
med hög ambition i köket och vita dukar.

Mötesplatser

I utformningen av det framväxande Kvarteret 
Fiskfarmen ingår som en viktig ingrediens att 
skapa lokala mötesplatser.

Lokal odling av grönsaker

Odling av fisk fungerar väldigt bra i kombinationmed 
grönsaksodling. Till exempel kan man använda sig av 
aquaponiska system, där grönsaker och fisk odlas i
symbios med varandra och skapar småskaliga ekosystem. 
Näringsämnen från fiskarna tas upp av växterna, som 
i sin tur hjälper till med att rena vattnet i fisktankarna.i sin tur hjälper till med att rena vattnet i fisktankarna.

Förutom den rent kommersiella sidan av en grönsaksodling,
så ger odling även andra positiva effekter på boende och 
närmiljön i allmänhet. Odling tenderar dessutom att ses 
som ett positivt inslag av allmänheten.

Bostäder

VäxthusLedningar för 
restvärme
(rött & blått)

Det färdigställda Kvarteret Fiskfarmen innehåller en mängd olika funktioner 
som tillsammans skapar en levande stadsmiljö. Eftersom många av 
verksamheterna i kvarteret är kopplade till fiskodling 
på olika sätt så finns möjligheter att skapa 
synergier mellan dessa verksamheter.

Fiskodling & 
värmelager

Fiskfarmens Marknad

Gös, Tilapia, Aborre och Lax är alla fiskar som passar 
för odling. På Fiskfarmens Marknad säljs den lokalt 
odlade fisken färsk direkt från odlingstankarna.

Sysselsättning
- social hållbarhet

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 odlingar-
na och försäljning av de lokalproducerade 
produkterna. Kopplas förädlingsled på som 
till exempel restauranger, ger det ytterligare 
jobbtillfällen.

Restvärmeanvändning skapar jobb

“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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Odling av fisk fungerar väldigt bra i kombinationmed 
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Förutom den rent kommersiella sidan av en grönsaksodling,
så ger odling även andra positiva effekter på boende och 
närmiljön i allmänhet. Odling tenderar dessutom att ses 
som ett positivt inslag av allmänheten.

Bostäder

VäxthusLedningar för 
restvärme
(rött & blått)

Det färdigställda Kvarteret Fiskfarmen innehåller en mängd olika funktioner 
som tillsammans skapar en levande stadsmiljö. Eftersom många av 
verksamheterna i kvarteret är kopplade till fiskodling 
på olika sätt så finns möjligheter att skapa 
synergier mellan dessa verksamheter.

Fiskodling & 
värmelager

Fiskfarmens Marknad

Gös, Tilapia, Aborre och Lax är alla fiskar som passar 
för odling. På Fiskfarmens Marknad säljs den lokalt 
odlade fisken färsk direkt från odlingstankarna.

GOLVVÄRME

Det högisolerade huset värms med 
lågtempererad golvvärme som  
växlas direkt från restvärmen.

BIOLOGISKT AVFALL 

Kompostkvarnar och 
vakuumtoaletter tar tillvara 
fastighetens biologiska avfall för 
småskalig rötning.

GÖNA VÄGGAR

Den gröna väggen är grön året runt 
tack vare restvärmeuppvärmd 
droppbevattning. Förutom att vara 
vacker fördröjer den dagvatten och 
dämpar buller.

POOL

Den restvärmeuppvärmda 
utomhuspoolen är den ultimata 
lyxen för de boende.

TVÄTT

I husets gemensamma tvättstuga 
används restvärmeuppvärmt vatten 
för tvätt och tork.

GASTRIVSEL

Gasspis, gemensam gasgrill, 
uteplats med uppvärmning och 
öppen spis med gas ger boendet 
karaktär.

RÖTGASANLÄGGNING

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. 

ELPRODUKTION

Elen används till fastighetsel och 
för laddning av fastighetens 
gemensamma elbil. 

NÄRING OCH ODLING 

Restuppvärmda odlingsbäddar och 
växthus kombinerat med högvärdig 
näring ger förutsättningar för 
effektiv urban odling i växthusen 
på taket. 

TORGHANDEL

De närodlade grönsakerna säljs i 
grönsaksstånd som kan stå ute 
hela året på den 
restvärmeuppvärmda torgytan. 
Grönsakerna serveras på 
uteserveringar som värms med 
biogas.

VARMVATTEN

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

RESTVÄRME GER 
UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN

RESTVÄRME + KRETSLOPP 
= EL, GAS OCH GRÖNSAKER

LYXIGA 
RESTVÄRMEVÄRDEN

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

         Vision  
The visualisation shows the aquaponic system in a schematic way.  It’s a 
food production system that combines aquaculture (salmon trout) and 
hydroponics (tomatoes) in a symbiotic environment. Excretions in water 
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 

1Agricultural land

Wetland

Visitor center
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Greenery
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Pipeline connecting Sysav 
to SLU

Sysav is a company located in Northern 
Harbour, that specializes in waste management 
in Southern Scania. The partnership handles 
large quantities of excess warm water that 
today are led out to Öresund. We see the water 
as an important resource and a possibility for 
development of an industrial symbiosis between 
Sysav and SLU Alnarp. Through this project we 
have tried to connect the two stakeholders by 
developing a planning proposal for a possible 
collaboration. Our strategy is based upon an 

ongoing research initiative led by Håkan Sandin 
(SSE-C).
 Major features of our proposal are 
a greenhouse combined with aquaculture, a 
mussel farm, microbial fermentation, an agro-
ecological field and a wetland. The site is situated 
in Södergård - an estate located south-west of 
Alnarp - with layout adapted to the existing 
structures. A 2000 m2 greenhouse area, aimed 
for hydroponic tomato production, is partly built 
upon existing fundaments, adjoining two other, 

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 
reaches the recipient. In total, all the facilities 
make up for one hectare of new development.
 Besides the symbiotic system of 
amenities, our proposal includes an integrated 
visitor center for educational purposes and rising 
awareness of the ongoing research initiatives. It 
will allow study visits and promote innovative 

        Axio 
The exploded axonometric shows different layers of proposed features. 
Red color represents the flow of excess heat transported from Sysav to 
Alnarp, where aquaponic culture is taking place. Trucks bring biowaste 
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 
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pools. 
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12 
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400 m² of 
mussel farm

6 tonnes 
100% 
organic fish feed.

cleansed sea

1,47
tonnes mussel/starfish meal 

1,47
tonnes microb meal

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.

FUTURE POSSIBILITIES

75 
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Plan

References: Gunnar Nordberg, Ramböll, Understanding basics for energy and energy systems, 2015-04-20, Håkan Sandin, SLU, 2015-05-26,  Jordbruksverket (2008). Växtrusteknik. Jönköping: Jordbruksverket (Ekologisk odling i växthus 2007/2008) [Broschyr],  Magnus Källmark, Fastighetsförvaltning SLU, 2015-05-27,  Viveka Lidström, Ramböll, Water 
planning, 2015-05-04

De närodlade grönsakerna säljs i grön-
saksstånd som kan stå ute hela året 
på den restvärmeuppvärmda torgytan. 
Grönsakerna serveras på uteservering-
ar som värms med biogas, genererad 
av biomassa som odlats med restvär-
mens hjälp.

Förslag: Restvärmekoncept för 
hållbar fastighetsutveckling

Illustration från förslaget Kvarteret Fiskfarmen
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Fiskodling
30 m2 ger 150 kg fisk/år

Grönsaksodling
90 m2 ger 600 kg grönsaker/år

Mikrober och mask omvandlar avfall till näring

Växterna renar vattnet till fiskodlingen

Pedagogisk lärmiljö för 
barn och ungdomar
om ekosystemet 
och klimatet

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

Offentliga filmvisningar leder 
till social integration

Gemensamma lokaler som 
kan användas av förskolor, 
skolor och andra

Volymkrävande program av kulturell 
betydelse kan ta plats, t.ex. en klättervägg

MILJÖHOLKEN
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Sociala mötesplatser med 
gemensam aktivitet och odling

Tropenhaus Frutingen, Schweiz, 
är ett exempel på användning av 
restvärme för ett akvaponiskt system. 
Turister och den lokala befolkningen 
besöker verksamheten. Här fi nns 
även ett integrerat museum som 
berättar om de hållbara tankarna 
kring projektet.  

Foto: Beate Makowsky 

Den vertikala trädgården

MFO Park Zürich, Schweiz. 
Terrasserna och strukturen 
möjliggör planteringsytor och växter 
i den vertikala dimensionen. Det 
bidrar till fl era platsbildningar och 
en högre grönytefaktor. Terrasserna 
kan även sammanläggas med 
balkongerna och de kan bli 
uppdelade i offentliga, semi-
offentliga och privata delar. 

Foto: Roland Fischer

GEMENSKAPSBYGGANDE FÖR GRANNSKAPET

Målbilden är att skapa ett gemensamt rum för alla grannar. 
En mötesplats för socialt utbyte och en högre integration av 
människor från olika kulturer i miljonprogrammet. 

Många av dagens miljonprogramsområden saknar en 
gemensam plats att mötas i. De fl esta bor mycket tätt 
i sina lägenheter och de saknas pengar till att använda 
kostnadspliktiga kulturella mötesplatser i staden. 

Eko-Canopy skapar en lokal mötesplats där grannarna 
kan mötas och umgås. Många i miljonprogramsområdena 
har tidigare invandrat från sydliga länder, där det av 
tradition fi nns en större användning av utomhusmiljön som 
vardagsrum. En ytterligare fördel med glasstrukturen är att 
befi ntliga hus inte behöver en strukturell helhetsrenovering, 
bara ett tillägg som minskar husens energianvändning 
delvis på passivhusstandard. Dock fungerar strukturen och 
konceptet även i andra miljöer, eftersom det inte direkt 
påverkar eller gör något ingrepp i bebyggelsestrukturen. 
Även i nya bebyggelseområde kan konceptet användas, t. ex. 
i offentliga byggnader. 

ETT AKVAPONISKT SYSTEM

Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem som kom-
binerar konventionellt vattenbruk (odling av akvatiska djur 
såsom fi sk, skaldjur eller alger i bassänger) med hydroponik 
(odling av växter i vatten) i en symbiotisk miljö. Vattnet leds 
till ett hydroponiskt system där avföringen bryts ner av 
kvävefi xerande bakterier och sedan fi ltreras av växterna som 
tar upp näringsämnena. Det renade vattnet återförs sedan 
till fi skarna. Restvärmen kan användas att hålla rätt tempera-
tur i bassängerna och i växthuset och sparar mycket energi i 
jämförelse med konventionella akvaponiska system.
Anläggningen som ska fi nnas i projektet tar en yta av totalt 
120 kvm och producerar 150 kg fi sk och 600 kg grönsaker 
per år. 
 

Odling året runt
Med den förlängda odlingssäsongen och med hjälp 
av uppsamlandet av regnvatten kan man upprätthålla 
ett samutnyttjande ekosystem.EKO-CANOPY

Maj till Oktober Året runt

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

Kunskapsspridning
-  social hållbarhet

Vi är ofrånkomligen förbundna med våra 
omgivande ekosystem och beroende av det 
jorden förser oss med. Restvärmeanvänd-
ning och användning av andra restresurser 
bidrar till att minska belastningen på det vi 
har gemensamt. En aspekt av restvärmean-
vändning 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 går att informera om restvärmean-
vändning 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. 

Det är viktigt att nå ut brett och i synner-
het 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. 

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

Folkbildning

Pedagogiska rum i staden 
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Unikt växthus med pedagogisk utformning. Restvärmen används här för 
att värma upp en inglasad vegetationsyta. Förslag: Låt oss värma dig

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

         Vision  
The visualisation shows the aquaponic system in a schematic way.  It’s a 
food production system that combines aquaculture (salmon trout) and 
hydroponics (tomatoes) in a symbiotic environment. Excretions in water 
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 
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Sysav is a company located in Northern 
Harbour, that specializes in waste management 
in Southern Scania. The partnership handles 
large quantities of excess warm water that 
today are led out to Öresund. We see the water 
as an important resource and a possibility for 
development of an industrial symbiosis between 
Sysav and SLU Alnarp. Through this project we 
have tried to connect the two stakeholders by 
developing a planning proposal for a possible 
collaboration. Our strategy is based upon an 

ongoing research initiative led by Håkan Sandin 
(SSE-C).
 Major features of our proposal are 
a greenhouse combined with aquaculture, a 
mussel farm, microbial fermentation, an agro-
ecological field and a wetland. The site is situated 
in Södergård - an estate located south-west of 
Alnarp - with layout adapted to the existing 
structures. A 2000 m2 greenhouse area, aimed 
for hydroponic tomato production, is partly built 
upon existing fundaments, adjoining two other, 

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 
reaches the recipient. In total, all the facilities 
make up for one hectare of new development.
 Besides the symbiotic system of 
amenities, our proposal includes an integrated 
visitor center for educational purposes and rising 
awareness of the ongoing research initiatives. It 
will allow study visits and promote innovative 

        Axio 
The exploded axonometric shows different layers of proposed features. 
Red color represents the flow of excess heat transported from Sysav to 
Alnarp, where aquaponic culture is taking place. Trucks bring biowaste 
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 
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References: Gunnar Nordberg, Ramböll, Understanding basics for energy and energy systems, 2015-04-20, Håkan Sandin, SLU, 2015-05-26,  Jordbruksverket (2008). Växtrusteknik. Jönköping: Jordbruksverket (Ekologisk odling i växthus 2007/2008) [Broschyr],  Magnus Källmark, Fastighetsförvaltning SLU, 2015-05-27,  Viveka Lidström, Ramböll, Water 
planning, 2015-05-04

Ett kunskapscentrum i anslutning till fis - eller grönsaksodlingar.
Förslag: Harbouring potential
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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. 

Det finns flera sätt att med restvärmens hjälp 
göra transporterna både tryggare och trivsam-
mare. 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. 

 

VÄNTHALL

CYKELGARAGE OCH 
VERKSTAD

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

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

+ BEKVÄMA FÖRBINDELSER 
UPPVÄRMDA BUSSKURER, VÄNTHALLAR OCH 
CYKELGARAGE 

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

Främja hållbara transporter

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 förhopp-
ningsvis väljer fler att cykla framför att köra bil.

      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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HÄR FÖRVARAS DIN CYKEL TRYGGT 
NÄR DU TAR TÅGET VIDARE MOT 
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Offentliga Sverige visar vägen 

Vilka investeringar vi väljer i 
samhällets infrastruktur är en god 
indikator som visar åt vilket håll vi är 
på väg åt. Omställningen till ett mer 
hållbart samhälle går genom att 
finna alternativ till bilismen. Varje 
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. 

I samma anda 

Framgångsrika satsningar har redan 
gjorts för att minska 
koldioxidutsläppen och förbättra 
trafiksituationen i regionen. 
Projektet E-mobility mellan E.ON 
och Malmö stad visar att innovation 
och nytänkande finns och dessutom 
genomförts framgångsrikt. Elfordon 
och kollektivtrafik är en del i den 
omvandling som våra städer 
behöver. Idén om Bike region är en 
fortsättning i samma anda. 
Projektet skulle förstärka bilden av 
Öresundsregionen som ett område 
i framkant av miljötänkande. Att 
finna användningsområden för 
restprodukter och spillvärme är en 
viktig del i omställningsprocessen 
till ett hållbart samhälle. Dessutom 
kan det skapa ringar på vattnet och 
andra, med liknande 
förutsättningar, kan ta lärdom! 

Innovativa företag i bräschen 

 

Uppvärmt cykelgarage och verkstad.
Förslag: Bekväma förbindelser

Lågtempererad restvärme i direkt anslutning
till cykelstråk. Förslag: Bike Region 
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Matproduktion

Att skapa en hållbar matproduktion är en 
framtida utmaning. En idé är att sluta kretslopp 
av näringsämnen genom att utnyttja samspe-
let mellan djur och växter och att utnyttja 
restvärme för det värmetillskott som behövs 
för odlingarna.

Att producera mat lokalt är ett intressant 
uppslag för hur restvärme kan nyttjas för att 
göra våra städer mer hållbara, både ur ett 
socialt och ett ekologiskt perspektiv. Vi har 
tidigare presenterat att restvärme kan värma 
fis - och grönsaksodlingar för att skapa 
sociala mervärden. Men hur går det till mer 
specifikt?

Akvaponik är ett kretsloppsbaserat mat-
produktionssystem där konventionellt vatten-
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.

150kg 150kg 150kg 150kg150kg

Fiskodling
30 m2 ger 150 kg fisk/år

Grönsaksodling
90 m2 ger 600 kg grönsaker/år

Mikrober och mask omvandlar avfall till näring

Växterna renar vattnet till fiskodlingen

Pedagogisk lärmiljö för 
barn och ungdomar
om ekosystemet 
och klimatet

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

Offentliga filmvisningar leder 
till social integration

Gemensamma lokaler som 
kan användas av förskolor, 
skolor och andra

Volymkrävande program av kulturell 
betydelse kan ta plats, t.ex. en klättervägg

MILJÖHOLKEN
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MILJÖHOLKEN

Sociala mötesplatser med 
gemensam aktivitet och odling

Tropenhaus Frutingen, Schweiz, 
är ett exempel på användning av 
restvärme för ett akvaponiskt system. 
Turister och den lokala befolkningen 
besöker verksamheten. Här fi nns 
även ett integrerat museum som 
berättar om de hållbara tankarna 
kring projektet.  

Foto: Beate Makowsky 

Den vertikala trädgården

MFO Park Zürich, Schweiz. 
Terrasserna och strukturen 
möjliggör planteringsytor och växter 
i den vertikala dimensionen. Det 
bidrar till fl era platsbildningar och 
en högre grönytefaktor. Terrasserna 
kan även sammanläggas med 
balkongerna och de kan bli 
uppdelade i offentliga, semi-
offentliga och privata delar. 

Foto: Roland Fischer

GEMENSKAPSBYGGANDE FÖR GRANNSKAPET

Målbilden är att skapa ett gemensamt rum för alla grannar. 
En mötesplats för socialt utbyte och en högre integration av 
människor från olika kulturer i miljonprogrammet. 

Många av dagens miljonprogramsområden saknar en 
gemensam plats att mötas i. De fl esta bor mycket tätt 
i sina lägenheter och de saknas pengar till att använda 
kostnadspliktiga kulturella mötesplatser i staden. 

Eko-Canopy skapar en lokal mötesplats där grannarna 
kan mötas och umgås. Många i miljonprogramsområdena 
har tidigare invandrat från sydliga länder, där det av 
tradition fi nns en större användning av utomhusmiljön som 
vardagsrum. En ytterligare fördel med glasstrukturen är att 
befi ntliga hus inte behöver en strukturell helhetsrenovering, 
bara ett tillägg som minskar husens energianvändning 
delvis på passivhusstandard. Dock fungerar strukturen och 
konceptet även i andra miljöer, eftersom det inte direkt 
påverkar eller gör något ingrepp i bebyggelsestrukturen. 
Även i nya bebyggelseområde kan konceptet användas, t. ex. 
i offentliga byggnader. 

ETT AKVAPONISKT SYSTEM

Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem som kom-
binerar konventionellt vattenbruk (odling av akvatiska djur 
såsom fi sk, skaldjur eller alger i bassänger) med hydroponik 
(odling av växter i vatten) i en symbiotisk miljö. Vattnet leds 
till ett hydroponiskt system där avföringen bryts ner av 
kvävefi xerande bakterier och sedan fi ltreras av växterna som 
tar upp näringsämnena. Det renade vattnet återförs sedan 
till fi skarna. Restvärmen kan användas att hålla rätt tempera-
tur i bassängerna och i växthuset och sparar mycket energi i 
jämförelse med konventionella akvaponiska system.
Anläggningen som ska fi nnas i projektet tar en yta av totalt 
120 kvm och producerar 150 kg fi sk och 600 kg grönsaker 
per år. 
 

Odling året runt
Med den förlängda odlingssäsongen och med hjälp 
av uppsamlandet av regnvatten kan man upprätthålla 
ett samutnyttjande ekosystem.EKO-CANOPY

Maj till Oktober Året runt

HUS I HUS-ARKITEKTUR MED INNOVATIV ANVÄNDNING AV RESTVÄRME 

EKO-CANOPY

Urban odling genom akvaponik

Restvärme fungerar bra som energikälla till 
samutnyttjade ekosystem. Genom tillförsel 
av värme är det möjligt att förlänga växt - och 
odlingssäsongen. Användning av restvärme i 
matproduktion upprätthåller hållbara resurs-
flöden i staden. På detta vis kan restvärmen 
skapa en mer effektiv urban odling, både i 
odlingsbäddar och växthus.

“Användning av restvärme i 
matproduktion upprätthåller 
hållbara resursflöden i
staden.”

Odling året runt 

Illustration som visar ett akvaponiskt system. Förslag: Eco-Canopy
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         Vision  
The visualisation shows the aquaponic system in a schematic way.  It’s a 
food production system that combines aquaculture (salmon trout) and 
hydroponics (tomatoes) in a symbiotic environment. Excretions in water 
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 
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Sysav is a company located in Northern 
Harbour, that specializes in waste management 
in Southern Scania. The partnership handles 
large quantities of excess warm water that 
today are led out to Öresund. We see the water 
as an important resource and a possibility for 
development of an industrial symbiosis between 
Sysav and SLU Alnarp. Through this project we 
have tried to connect the two stakeholders by 
developing a planning proposal for a possible 
collaboration. Our strategy is based upon an 

ongoing research initiative led by Håkan Sandin 
(SSE-C).
 Major features of our proposal are 
a greenhouse combined with aquaculture, a 
mussel farm, microbial fermentation, an agro-
ecological field and a wetland. The site is situated 
in Södergård - an estate located south-west of 
Alnarp - with layout adapted to the existing 
structures. A 2000 m2 greenhouse area, aimed 
for hydroponic tomato production, is partly built 
upon existing fundaments, adjoining two other, 

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 
reaches the recipient. In total, all the facilities 
make up for one hectare of new development.
 Besides the symbiotic system of 
amenities, our proposal includes an integrated 
visitor center for educational purposes and rising 
awareness of the ongoing research initiatives. It 
will allow study visits and promote innovative 

        Axio 
The exploded axonometric shows different layers of proposed features. 
Red color represents the flow of excess heat transported from Sysav to 
Alnarp, where aquaponic culture is taking place. Trucks bring biowaste 
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 
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Sociala mötesplatser med 
gemensam aktivitet och odling

Tropenhaus Frutingen, Schweiz, 
är ett exempel på användning av 
restvärme för ett akvaponiskt system. 
Turister och den lokala befolkningen 
besöker verksamheten. Här fi nns 
även ett integrerat museum som 
berättar om de hållbara tankarna 
kring projektet.  

Foto: Beate Makowsky 

Den vertikala trädgården

MFO Park Zürich, Schweiz. 
Terrasserna och strukturen 
möjliggör planteringsytor och växter 
i den vertikala dimensionen. Det 
bidrar till fl era platsbildningar och 
en högre grönytefaktor. Terrasserna 
kan även sammanläggas med 
balkongerna och de kan bli 
uppdelade i offentliga, semi-
offentliga och privata delar. 

Foto: Roland Fischer

GEMENSKAPSBYGGANDE FÖR GRANNSKAPET

Målbilden är att skapa ett gemensamt rum för alla grannar. 
En mötesplats för socialt utbyte och en högre integration av 
människor från olika kulturer i miljonprogrammet. 

Många av dagens miljonprogramsområden saknar en 
gemensam plats att mötas i. De fl esta bor mycket tätt 
i sina lägenheter och de saknas pengar till att använda 
kostnadspliktiga kulturella mötesplatser i staden. 

Eko-Canopy skapar en lokal mötesplats där grannarna 
kan mötas och umgås. Många i miljonprogramsområdena 
har tidigare invandrat från sydliga länder, där det av 
tradition fi nns en större användning av utomhusmiljön som 
vardagsrum. En ytterligare fördel med glasstrukturen är att 
befi ntliga hus inte behöver en strukturell helhetsrenovering, 
bara ett tillägg som minskar husens energianvändning 
delvis på passivhusstandard. Dock fungerar strukturen och 
konceptet även i andra miljöer, eftersom det inte direkt 
påverkar eller gör något ingrepp i bebyggelsestrukturen. 
Även i nya bebyggelseområde kan konceptet användas, t. ex. 
i offentliga byggnader. 

ETT AKVAPONISKT SYSTEM

Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem som kom-
binerar konventionellt vattenbruk (odling av akvatiska djur 
såsom fi sk, skaldjur eller alger i bassänger) med hydroponik 
(odling av växter i vatten) i en symbiotisk miljö. Vattnet leds 
till ett hydroponiskt system där avföringen bryts ner av 
kvävefi xerande bakterier och sedan fi ltreras av växterna som 
tar upp näringsämnena. Det renade vattnet återförs sedan 
till fi skarna. Restvärmen kan användas att hålla rätt tempera-
tur i bassängerna och i växthuset och sparar mycket energi i 
jämförelse med konventionella akvaponiska system.
Anläggningen som ska fi nnas i projektet tar en yta av totalt 
120 kvm och producerar 150 kg fi sk och 600 kg grönsaker 
per år. 
 

Odling året runt
Med den förlängda odlingssäsongen och med hjälp 
av uppsamlandet av regnvatten kan man upprätthålla 
ett samutnyttjande ekosystem.EKO-CANOPY

Maj till Oktober Året runt

HUS I HUS-ARKITEKTUR MED INNOVATIV ANVÄNDNING AV RESTVÄRME 

EKO-CANOPY

FISKODLING
GRÖNSAKSODLING

Odling året runt 

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

Fisk och grönsaker odlas i symbios.
Förslag: Eco-Canopy
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The storage tank has an elliptical shape to 
minimize transmission losses, with a volume of 
47,000 m³. It is also buried 5m beneath the 
ground level. Due to the higher thermal 
capacity and higher winter temperatures of the 
seawater comparing to the ambient air, the 
heat  ux will be substantially decreased. This 
conconcept contributes in a lower amount of 
greenhouse gases during the production of the 
construction materials, and a reduction in the 
initial embodied energy, due to an overall 
lighter construction with thinner materials. 

The tank is meant to function as a module in 
the Hamnen area. Based on the immediate 
surroundings and land uses, augmentation can 
be achieved by merely plugging any 
application module required, as seen below. 
Modularity offers design  exibility, urban 
integration and cost reduction.

ADAPTIVE SOLUTION / MODULARITY

Under oor heating offers uniform thermal 
comfort with low system temperatures. New 
residential buildings in the coast area can be 
supplied with 40-50°C water, while the 
returning water is of 20°C. The tank capacity 
covers the annual heating needs of 118 family 
houses in the nordic climate of Sweden.

U N D E R F L O O R  H E A T I N G

The synergistic beneets of cladding the tank 
with a greenhouse and employing aquaponic 
and/or hydroponic production systems are 
large. Sub zero temperatures would be avoided 
allowing for cultivation of sensitive produce 
currently imported. During summer excess heat 
can be transported into the tank storage.  

G R E E N H O U S E  F A R M I N G

Water of 35-40 °C with added chemical 
compounds can assist medical rehabilitation, 
physiotherapy and sport injuries,, joint pain, 
blood pressure and respiratory conditions. The 
chemical composition is: 60.4 mg/l SO4, 59.6 
mg/l Ca, 21.2 mg/l HCO3, 20.3 mg/l Na, 17.5 
mg/l Mg, 17.2 mg/l Cl, and 151 mg/l CO2.

M I N E R A L  W A R M  B A T H S

Fresh water micro-algae are amongst the 
fastest growing plants on Earth. Floating in 
30°C water is the optimum environment for 
culture. These algae can provide a sustainable 
substitute fuel, or a natural soil fertilizer. 
Sewage water and CO2 from the coastal 
industries can provide the water and nutrients. 

A L G A E  C U L T I V A T I O N

Steel sheet piles create a cofferdam enclosure 
along the perimeter of the structure,  
functioning as a shoring system. The sea water 
is thereafter pumped out. The total length of 
the sheet pile is the tank depth of 14m + 5m of 
underground penetration depth to ensure the 
structure stability.

C O N S T R U C T I O N  P R O C E S S T A N K  C H A R A C T E R I S T I C S

Energi och lagring

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

Restvärme kan också användas som ekologis-
ka 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.

GOLVVÄRME

Det högisolerade huset värms med 
lågtempererad golvvärme som  
växlas direkt från restvärmen.

BIOLOGISKT AVFALL 

Kompostkvarnar och 
vakuumtoaletter tar tillvara 
fastighetens biologiska avfall för 
småskalig rötning.

GÖNA VÄGGAR

Den gröna väggen är grön året runt 
tack vare restvärmeuppvärmd 
droppbevattning. Förutom att vara 
vacker fördröjer den dagvatten och 
dämpar buller.

POOL

Den restvärmeuppvärmda 
utomhuspoolen är den ultimata 
lyxen för de boende.

TVÄTT

I husets gemensamma tvättstuga 
används restvärmeuppvärmt vatten 
för tvätt och tork.

GASTRIVSEL

Gasspis, gemensam gasgrill, 
uteplats med uppvärmning och 
öppen spis med gas ger boendet 
karaktär.

RÖTGASANLÄGGNING

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. 

ELPRODUKTION

Elen används till fastighetsel och 
för laddning av fastighetens 
gemensamma elbil. 

NÄRING OCH ODLING 

Restuppvärmda odlingsbäddar och 
växthus kombinerat med högvärdig 
näring ger förutsättningar för 
effektiv urban odling i växthusen 
på taket. 

TORGHANDEL

De närodlade grönsakerna säljs i 
grönsaksstånd som kan stå ute 
hela året på den 
restvärmeuppvärmda torgytan. 
Grönsakerna serveras på 
uteserveringar som värms med 
biogas.

VARMVATTEN

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

RESTVÄRME GER 
UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN

RESTVÄRME + KRETSLOPP 
= EL, GAS OCH GRÖNSAKER

LYXIGA 
RESTVÄRMEVÄRDEN

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

Restvärme ersätter annan energi-
användning

Restvärme ger golvvärme och varmvatten. Förslag:
Restvärmekoncept för hållbar fastighetsutveckling
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Det högisolerade huset värms med 
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växlas direkt från restvärmen.
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GÖNA VÄGGAR

Den gröna väggen är grön året runt 
tack vare restvärmeuppvärmd 
droppbevattning. Förutom att vara 
vacker fördröjer den dagvatten och 
dämpar buller.

POOL

Den restvärmeuppvärmda 
utomhuspoolen är den ultimata 
lyxen för de boende.

TVÄTT

I husets gemensamma tvättstuga 
används restvärmeuppvärmt vatten 
för tvätt och tork.

GASTRIVSEL

Gasspis, gemensam gasgrill, 
uteplats med uppvärmning och 
öppen spis med gas ger boendet 
karaktär.

RÖTGASANLÄGGNING

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. 

ELPRODUKTION

Elen används till fastighetsel och 
för laddning av fastighetens 
gemensamma elbil. 

NÄRING OCH ODLING 

Restuppvärmda odlingsbäddar och 
växthus kombinerat med högvärdig 
näring ger förutsättningar för 
effektiv urban odling i växthusen 
på taket. 

TORGHANDEL

De närodlade grönsakerna säljs i 
grönsaksstånd som kan stå ute 
hela året på den 
restvärmeuppvärmda torgytan. 
Grönsakerna serveras på 
uteserveringar som värms med 
biogas.

VARMVATTEN

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

RESTVÄRME GER 
UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN

RESTVÄRME + KRETSLOPP 
= EL, GAS OCH GRÖNSAKER

LYXIGA 
RESTVÄRMEVÄRDEN

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

Principen för lagring kan liknas vid en 
termos som håller värmen för användning 
vid ett senare tillfälle. Ett exempel finns på 
motstående sida där fis odlingens vatten-
tankar är tänkta att utnyttjas som värmelager.
 
En annan idé för lagring från ett av tävlings-
bidragen är en varmvattenlagrande tank som 
placeras i anslutning till kustnära vatten, dit 
man sedan kan koppla olika användningsom-
råden, exempelvis golvvärme, mineralbad, 
algodling och växthusodling, enligt illustra-
tionen nederst på uppslaget.

Att lagra värme
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The storage tank has an elliptical shape to 
minimize transmission losses, with a volume of 
47,000 m³. It is also buried 5m beneath the 
ground level. Due to the higher thermal 
capacity and higher winter temperatures of the 
seawater comparing to the ambient air, the 
heat  ux will be substantially decreased. This 
conconcept contributes in a lower amount of 
greenhouse gases during the production of the 
construction materials, and a reduction in the 
initial embodied energy, due to an overall 
lighter construction with thinner materials. 

The tank is meant to function as a module in 
the Hamnen area. Based on the immediate 
surroundings and land uses, augmentation can 
be achieved by merely plugging any 
application module required, as seen below. 
Modularity offers design  exibility, urban 
integration and cost reduction.

ADAPTIVE SOLUTION / MODULARITY

Under oor heating offers uniform thermal 
comfort with low system temperatures. New 
residential buildings in the coast area can be 
supplied with 40-50°C water, while the 
returning water is of 20°C. The tank capacity 
covers the annual heating needs of 118 family 
houses in the nordic climate of Sweden.

U N D E R F L O O R  H E A T I N G

The synergistic beneets of cladding the tank 
with a greenhouse and employing aquaponic 
and/or hydroponic production systems are 
large. Sub zero temperatures would be avoided 
allowing for cultivation of sensitive produce 
currently imported. During summer excess heat 
can be transported into the tank storage.  

G R E E N H O U S E  F A R M I N G

Water of 35-40 °C with added chemical 
compounds can assist medical rehabilitation, 
physiotherapy and sport injuries,, joint pain, 
blood pressure and respiratory conditions. The 
chemical composition is: 60.4 mg/l SO4, 59.6 
mg/l Ca, 21.2 mg/l HCO3, 20.3 mg/l Na, 17.5 
mg/l Mg, 17.2 mg/l Cl, and 151 mg/l CO2.

M I N E R A L  W A R M  B A T H S

Fresh water micro-algae are amongst the 
fastest growing plants on Earth. Floating in 
30°C water is the optimum environment for 
culture. These algae can provide a sustainable 
substitute fuel, or a natural soil fertilizer. 
Sewage water and CO2 from the coastal 
industries can provide the water and nutrients. 

A L G A E  C U L T I V A T I O N

Steel sheet piles create a cofferdam enclosure 
along the perimeter of the structure,  
functioning as a shoring system. The sea water 
is thereafter pumped out. The total length of 
the sheet pile is the tank depth of 14m + 5m of 
underground penetration depth to ensure the 
structure stability.

C O N S T R U C T I O N  P R O C E S S T A N K  C H A R A C T E R I S T I C S
The storage tank has an elliptical shape to 
minimize transmission losses, with a volume of 
47,000 m³. It is also buried 5m beneath the 
ground level. Due to the higher thermal 
capacity and higher winter temperatures of the 
seawater comparing to the ambient air, the 
heat  ux will be substantially decreased. This 
conconcept contributes in a lower amount of 
greenhouse gases during the production of the 
construction materials, and a reduction in the 
initial embodied energy, due to an overall 
lighter construction with thinner materials. 

The tank is meant to function as a module in 
the Hamnen area. Based on the immediate 
surroundings and land uses, augmentation can 
be achieved by merely plugging any 
application module required, as seen below. 
Modularity offers design  exibility, urban 
integration and cost reduction.

ADAPTIVE SOLUTION / MODULARITY

Under oor heating offers uniform thermal 
comfort with low system temperatures. New 
residential buildings in the coast area can be 
supplied with 40-50°C water, while the 
returning water is of 20°C. The tank capacity 
covers the annual heating needs of 118 family 
houses in the nordic climate of Sweden.

U N D E R F L O O R  H E A T I N G

The synergistic beneets of cladding the tank 
with a greenhouse and employing aquaponic 
and/or hydroponic production systems are 
large. Sub zero temperatures would be avoided 
allowing for cultivation of sensitive produce 
currently imported. During summer excess heat 
can be transported into the tank storage.  

G R E E N H O U S E  F A R M I N G

Water of 35-40 °C with added chemical 
compounds can assist medical rehabilitation, 
physiotherapy and sport injuries,, joint pain, 
blood pressure and respiratory conditions. The 
chemical composition is: 60.4 mg/l SO4, 59.6 
mg/l Ca, 21.2 mg/l HCO3, 20.3 mg/l Na, 17.5 
mg/l Mg, 17.2 mg/l Cl, and 151 mg/l CO2.

M I N E R A L  W A R M  B A T H S

Fresh water micro-algae are amongst the 
fastest growing plants on Earth. Floating in 
30°C water is the optimum environment for 
culture. These algae can provide a sustainable 
substitute fuel, or a natural soil fertilizer. 
Sewage water and CO2 from the coastal 
industries can provide the water and nutrients. 

A L G A E  C U L T I V A T I O N

Steel sheet piles create a cofferdam enclosure 
along the perimeter of the structure,  
functioning as a shoring system. The sea water 
is thereafter pumped out. The total length of 
the sheet pile is the tank depth of 14m + 5m of 
underground penetration depth to ensure the 
structure stability.

C O N S T R U C T I O N  P R O C E S S T A N K  C H A R A C T E R I S T I C S

Fiskodlingens vattentankar används 
som värmelager. 
Förslag: Kvarteret Fiskfarmen
 

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

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 växthu-
set sedan gå vidare till nästa steg i ett flöde till 
användningsområden som klarar sig med lite 
lägre temperaturnivåer?

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.
 

Absorption för kyla sommartid skulle kunna 
användas för att uppnå optimal temperatur 
för fis odling sommartid och för att kyla en 
besöksanläggning. På det sättet kan en flöde -
modell för restvärme potentiellt användas 
som en schematisk helhetslösning för hur 
restvärme kan användas för uppvärmning, 
odling, men även sociala tillämpningar. 

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

”Systemet kan förklaras 
som en stafett, en kaskad-
koppling, för odling av olika 
sorters växter och fis ar som 
kräver olika temperaturer 
och där det succesivt avkylda 
restvärmevärmda vattnet 
används i de olika stegen. “

Uppvärmning i flera le

Restvärme förlänger säsongen 

 

Offentliga Sverige visar vägen 

Vilka investeringar vi väljer i 
samhällets infrastruktur är en god 
indikator som visar åt vilket håll vi är 
på väg åt. Omställningen till ett mer 
hållbart samhälle går genom att 
finna alternativ till bilismen. Varje 
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. 

I samma anda 

Framgångsrika satsningar har redan 
gjorts för att minska 
koldioxidutsläppen och förbättra 
trafiksituationen i regionen. 
Projektet E-mobility mellan E.ON 
och Malmö stad visar att innovation 
och nytänkande finns och dessutom 
genomförts framgångsrikt. Elfordon 
och kollektivtrafik är en del i den 
omvandling som våra städer 
behöver. Idén om Bike region är en 
fortsättning i samma anda. 
Projektet skulle förstärka bilden av 
Öresundsregionen som ett område 
i framkant av miljötänkande. Att 
finna användningsområden för 
restprodukter och spillvärme är en 
viktig del i omställningsprocessen 
till ett hållbart samhälle. Dessutom 
kan det skapa ringar på vattnet och 
andra, med liknande 
förutsättningar, kan ta lärdom! 

Innovativa företag i bräschen 
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En kaskadkoppling för odling av olika växter och djur som kräver olika temperaturer. Det successivt avkylda rest-
värmevärmda 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

En systemidé för integrering med bostäder, 
där flera perspektiv är beaktade, är odling 
av alger som rötas till biogas och som i sin 
tur används i ett litet kraftverk för att produ-
cera värme och el. Detta flöde kan kallas en 
“biologisk värmepump”. För att realiseras 
behöver till exempel aspekter på lukt, säkerhet 
etc. utvecklas. 

Fastighetsuppvärmning i flera s eg

2 (4)

HANDEL & SERVICE
Restvärme till restauranger & butiker ger behaglig innemiljö med uppvärmning som är skonsam för miljön
RESTAURANG, CAFÉ & LIVSMEDELSBUTIK
Restvärme används för att värma upp restauranger, caféer och livsmedelsbutiker lokalt. Fisk och 
grönsaker från lokala odlingar förser restauranger och livsmedelsbutiker med närproducerad  mat 
och varor. De lokala handel- och servicepunkterna blir naturliga mötesplatser i stadsdelen och bidrar 
till social samvaro. Matrester och matavfall från restauranger och butiker samlas in och återanvänds 
vid den lokal rötningsanläggning för biogasproduktion.

DEN POSITIVA VÄXTHUSEFFEKTEN

MATPRODUKTION
Restvärme till växthusodling & fiskfarmar möjliggör kretslopp av cirkulära och hållbara resursflöden i staden 

VÄXTHUS & FISKFARM
Grönsaker och frukter produceras i växthus av olika former både på marknivå och uppe på tak för 
att ta så lite junfrulig mark i anspråk som möjligt. Där så är möjligt byggs dessa dock storskaligt 
för att uppnå skalfördelar vid investeringen. Växthusen tempereras med tillgänglig restvärme för 
att hålla 20-25 °C året runt. Självklart drivs den artificiella belysningen, som behövs för att även 
vintertid kunna skörda närproducerade råvaror, av förnybar el som produceras via biogasproduktion 
på området. Den koldioxid som uppkommer från biogasförbränning ledas även den in i växthusen 
och bidra till ökad produktion. 

Fisk av olika slag odlas året runt med hjälp av den lågtempererade restvärmen som skapar gynsamma 
förhållanden. Fodret till fiskfarmen består till stor del av de pelleterade alger som odlats lokalt. 
De närproducerade grödorna och fisken skickas till intilliggande restauranger och livsmedelsaffärer för 
lokal konsumtion. Restprodukter från skörden skickas till den integrerade lokala rötningsanläggning 
för biogasproduktion. 

I konceptet DEN POSITIVA VÄXTHUSEFFEKTEN låter vi restvärmen forma framtidens stad med människan och en hållbar livsstil i fokus. 
Vi vill skapa städer som är trevligare och lättare att bo och leva i samtidigt som de är varsamma mot naturen. Ekologisk och lokalt producerad fisk och grönsaker 
säljs i lokala caféer, restauranger och livsmedelsbutiker som även blir naturliga mötesplatser och bidrar till social samvaro i staden. En energianläggning som 
kan liknas vid en biologisk värmepump sluter kretslopp i stadsdelen. Den sociala aspekten är målet för hållbar utveckling i detta koncept, där de ekologiska och 
miljömässiga aspekterna sätter ramarna och den ekonomiska aspekten är medlet. DEN POSITIVA VÄXTHUSEFFEKTEN är ett stort och viktigt steg i rätt riktning.

BOENDE & REKREATION
Restvärme i vardagen höjer livskvalitén & möjliggör kretslopp av cirkulära och hållbara resursflöden i staden
BAD, SPORT & ISFRIA GC-VÄGAR
Restvärmen används för att värma upp rekreationsanläggningar runt om i stadsdelen. Tempererade 
utomhuspooler, badtunnor och beachvolleybollplaner förlänger bad- & spelsäsongen samt skapar 
liv och rörelse. Under vintern hålls gång- & cykelvägar samt offentliga sittplatser (t ex busskurer och 
bänkar) isfria vilket i sin tur leder till ökad trivsel och färre halkskador.

ENERGIANLÄGGNING
Restvärme till algsodling sluter kretslopp av cirkulära och hållbara resursflöden i staden
BIOLOGISK VÄRMEPUMP
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.

ALGODLING

PELLETERING

RÖTKAMMARE KRAFTVERK

avloppsvatten

algerrestvärme biogas

CO2 + el 

alger

m
atr
est

er

Algodlingen tempereras med tillgänglig restvärmen för att hålla 16-30 °C året runt. Delar av 
algerna som skördas pelleteras  för att användas som foder i fiskfarmarna. Resten används som 
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 
att ge näring åt algerna samtidigt som viss rening kan erhållas. 

“Restvärme kan användas 
både för uppvärmning, elpro-
duktion, odling och sociala 
tillämpningar i en bostadsfas-
tighet.”

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.
Förslag: Den positiva växthuseffekten

Potentiellt kan restvärme användas som en 
helhetslösning för uppvärmning, elproduk-
tion, odling och sociala tillämpningar i en 
bostadsfastighet. En social kvalitet kan vara 
en restvärmeuppvärmd pool som bidrar till att 
utnyttja restvärme även sommartid.
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GOLVVÄRME

Det högisolerade huset värms med 
lågtempererad golvvärme som  
växlas direkt från restvärmen.

BIOLOGISKT AVFALL 

Kompostkvarnar och 
vakuumtoaletter tar tillvara 
fastighetens biologiska avfall för 
småskalig rötning.

GÖNA VÄGGAR

Den gröna väggen är grön året runt 
tack vare restvärmeuppvärmd 
droppbevattning. Förutom att vara 
vacker fördröjer den dagvatten och 
dämpar buller.

POOL

Den restvärmeuppvärmda 
utomhuspoolen är den ultimata 
lyxen för de boende.

TVÄTT

I husets gemensamma tvättstuga 
används restvärmeuppvärmt vatten 
för tvätt och tork.

GASTRIVSEL

Gasspis, gemensam gasgrill, 
uteplats med uppvärmning och 
öppen spis med gas ger boendet 
karaktär.

RÖTGASANLÄGGNING

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. 

ELPRODUKTION

Elen används till fastighetsel och 
för laddning av fastighetens 
gemensamma elbil. 

NÄRING OCH ODLING 

Restuppvärmda odlingsbäddar och 
växthus kombinerat med högvärdig 
näring ger förutsättningar för 
effektiv urban odling i växthusen 
på taket. 

TORGHANDEL

De närodlade grönsakerna säljs i 
grönsaksstånd som kan stå ute 
hela året på den 
restvärmeuppvärmda torgytan. 
Grönsakerna serveras på 
uteserveringar som värms med 
biogas.

VARMVATTEN

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

RESTVÄRME GER 
UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN

RESTVÄRME + KRETSLOPP 
= EL, GAS OCH GRÖNSAKER

LYXIGA 
RESTVÄRMEVÄRDEN

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING
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Värmeväxling mot restvärme 
kombinerat med biogaspanna höjer 
temperaturen, hanterar spetsvärme 
och tar hand om husets 
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RESTVÄRME + KRETSLOPP 
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Den gröna väggen är grön året runt 
tack vare restvärmeuppvärmd 
droppbevattning. Förutom att vara 
vacker fördröjer den dagvatten och 
dämpar buller.

POOL

Den restvärmeuppvärmda 
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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. 

ELPRODUKTION

Elen används till fastighetsel och 
för laddning av fastighetens 
gemensamma elbil. 

NÄRING OCH ODLING 

Restuppvärmda odlingsbäddar och 
växthus kombinerat med högvärdig 
näring ger förutsättningar för 
effektiv urban odling i växthusen 
på taket. 

TORGHANDEL

De närodlade grönsakerna säljs i 
grönsaksstånd som kan stå ute 
hela året på den 
restvärmeuppvärmda torgytan. 
Grönsakerna serveras på 
uteserveringar som värms med 
biogas.

VARMVATTEN

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

RESTVÄRME GER 
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RESTVÄRMEVÄRDEN

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

1 2 3

1 Restvärme ger uppvärmning och varmvatten

2 Restvärme + kretslopp= El, gas och grönsaker

3 Lyxiga restvärmevärden såsom gröna väggar, pool och tvättmöjligheter

Förslag: Restvärmekoncept för hållbar fastighetsutveckling
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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 RESTVÄRMERESTVÄRME RESTVÄRME

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

Med detta helhetskoncept kan små och stora byggbolag använda ett färdigt koncept 
för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel.  Restvärme möjliggör en ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar lösning. Eftersom restvärmekretsen är framdragen till fastigheten 
kan fastigheten dessutom kompletteras med mervärden som exempelvis pool och 
växthus. Mervärden som både är en stor lyx för de boende och som bidrar till ett 
socialt hållbart grannskap.

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 
generering i mikrogasturbin. 

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

Restvärme på fastighetsnivå

Ett av bidragen i vår innovationstävling lanse-
rar ett helhetskoncept för fastighetsutveck-
ling med restvärmen som bas för att utveck-
la 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 användningsområde-
na kan restvärmen exempelvis utnyttjas för 
odling och sociala tillämpningar. 

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

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

Med detta helhetskoncept kan små och stora byggbolag använda ett färdigt koncept 
för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel.  Restvärme möjliggör en ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar lösning. Eftersom restvärmekretsen är framdragen till fastigheten 
kan fastigheten dessutom kompletteras med mervärden som exempelvis pool och 
växthus. Mervärden som både är en stor lyx för de boende och som bidrar till ett 
socialt hållbart grannskap.

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 
generering i mikrogasturbin. 

RESTVÄRMEKONCEPT FÖR HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

“Ett potentiellt uppslag kan vara ett helhetskoncept där  
byggbolag använder ett färdigt koncept för uppvärmning, 
varmvatten och fastighetsel.”
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DEN POSITIVA VÄXTHUSEFFEKTEN
FLÖDEN & SYNERGIER

MATPRODUKTION
växthus & fiskodling

BOENDE & REKREATION
beachvolley, utomhuspooler, 

badtunnor &  
isfria gång- och cykelbanor

ENERGIANLÄGGNING
algodling, pelletering, rötkammare 

& kraftverk

HANDEL & SERVICE
restaurang, café &  

livsmedelsbutik

grönsaker  
& fisk

el till  
belysning 

m.m. 

mat- 
rester

el till  
belysning  
& CO2

el till  
belysning 

m.m. 

avlopps- 
vatten

pelleterade 
alger  

(fiskfoder)

rest- 
produkter

    restvärme

restv
ärm

e

restvärm
e

restvärme

Stadsbyggnad

En helhetsidé från vår tävling är att använ-
da 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, in-
dustri och service kombineras. Ett första steg 
i den tänkta processen är att en restvärme-
uppvärmd fis odling etableras i en övergiven 
industrilokal. Detta blir utgångspunkten för en 
stadsförnyelseprocess genom att grönsaks- 
odling, boende, restaurang och marknad ef-
ter hand utvecklas som del av ett helhetskon-
cept. Dock behöver förutsättningarna för att 
kombinera fis odling med bostäder klargöras 
med hänsyn till risker för lukt, hygieniska as-
pekter etc.
  

Restvärme på kvartersnivå

Restvärme på stadsdelsnivå

Ett av våra tävlingsbidrag har skalat upp det 
restvärmebaserade systemet för lokal försörj- 
ning från kvarteret upp till stadsdelen. Här 
ger restvärmeanvändning basen för en sys-
temlösning för en stadsdel, omfattande såväl 
energiproduktion och uppvärmning som mat-
produktion och rekreation. Med restvärmens 
hjälp skulle en trevligare stad kunna skapas 
samtidigt som naturen värnas. 

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.
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DEN POSITIVA VÄXTHUSEFFEKTEN
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restvärme Ett exempel på en konceptuell idé om hur restvärme kan användas som 
grund i en systemlösning för en stadsdel. Förslag: Den positiva växthuseffekten

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
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Balcerzak och Marwan Abugabbara
 
Bike region. Förslagsställare: Simon Siöstedt och Mark Siöstedt  

Harbouring potential.  Förslagsställare: Amanda E. Lundgren, Eva Plaude, Ivana Souckova, Justyna 
Grudziecki, Karin Pettersson och Mathilda Kristoffersson

Låt oss värma dig. Delat första pris 85 000 kr. Förslagsställare: Åsa Holmqvist, Malin Söderström och 
Jessica Svännel
 
Residual heat – enabling integrated food systems through industrial symbiosis. Tredje pris 30 000 kr. 
Förslagsställare: Andreas Nicolaidis 

Strålande värme. Förslagsställare: Werner Nystrand 

Yrkesverksammas tävlingsbidrag

Bekväma förbindelser. Förslagsställare: Sofia Klugman - WECO

Den positiva växthuseffekten. Förslagsställare: Agneta Persson, Sara Elmén, Oskar Kvarnström, Anna Lilje-
blad och Ola Larsson – WSP Sverige AB 

Eko-Canopy. Hedersomnämnande. Förslagsställare: Viktor Sjöberg, Christoph Duckart, Emelie Westergren, 
Karl Lindstrand, Rickard Hultman och Elise Grosse – White arkitekter
 
Kvarteret Fiskfarmen. Första pris 150 000 kr. Förslagsställare: Martin Ekelin, Fredrik Forsman, Niklas 
Svensson och Martin Wetterstedt – Greenelizer 

Restvärmekoncept för hållbar fastighetsutveckling. Andra pris 50 000 kr. Förslagsställare: Ingrid Wingård – 
Minus tio 

Smältpunktsparken. Förslagsställare: Sofia Klugman, D vid Essinger och Henning Peinerud – SWECO

Sakkunniga:

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne

Malin Norling, Miljöförvaltningen Malmö stad 

Sonny Strömberg, Eon Sverige AB 

Håkan Skarrie, Kraftringen AB

Eva Rydén Dalman, Lunds kommun 

Patrik Holmström, Svensk fjärrvärme AB

Bengt Persson, SLU Alnarp (jurysekreterare)

Erik Fälth, SLU Alnarp (tävlingsfunktionär)

Text: Agnes Nordin, Grafisk orm: Agnes Nordin, Projektledning: Bengt Persson, SLU Alnarp/SSE-C, Illustrationer: Hämta-
de från tävlingsbidragen med angivande av bidragets namn, framsidan från COBE Architects och i övrigt av Agnes 
Nordin. Tryck: April 2016 Holmbergs i Malmö AB. 

Tävlingsjury:

Johan Schnürer, vicerektor för samverkan SLU 
(juryns ordförande)

Milan Obradovic, kommunalråd Malmö stad

Anders Almgren, KS ordförande Lunds kommun

Peter Cavala, samhällsbyggnadsdirektör Läns-
styrelsen Skåne

Mattias Örtenvik, chef för sustainable city Eon 
Norden

Sylvia Michel, VD Kraftringen Energi AB

Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme AB
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