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Projektet ”Digitala odlingssystem i stadsnära industriområden” 
genomfördes i samverkan mellan Invest Stockholm, Stockholms 
näringslivsbolag och Stockholm Exergi AB, energibolag i Stockholm, 
samt två företagsföreningar: Sweheat, Swedish Heating and Cooling 
Association och Sweden Food Tech. Initialt deltog även den lokala 
företagarföreningen Högdalsgruppen. Invest Stockholm, Stockholms 
näringslivsbolag verkar för att stödja innovation och tillväxtföretag inom 
miljö- och livsmedelsteknik (Cleantech och Foodtech) och samverkar med 
stadens övriga förvaltningar i fråga om investeringar, etablering och 
hållbarhet.   

I projektets referensgrupp ingick bl.a. arkitekt och konsultföretaget 
Projektengagemang, odlingsföretag Spisa och Grönska, teknikföretag 
Arvalla och Ecobloom samt experter från Svensk Framtidsbevakning och 
KTH Industriell Ekologi. Vi har genomfört konsultationer med ett urval av 
ledande fastighetsägare och utländska odlingsföretag. 

Studien erhöll stöd från programmet Viable Cities och genomfördes 
under perioden Q4 -2018 – Q1 -2019 i ett urval av Stockholms 
industriområden i nära samverkan med lokala fastighetsägare.  
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Sammanfattning 
 

 

Stockholm stad verkar för att bli en fossilfri stad år 2040 genom 
långsiktiga satsningar på förnybar energi, cirkulära energilösningar och 
digitalisering. Stockholms stad står även bakom Sveriges nya 
livsmedelsstrategi (2018) som bl.a. föreslår åtgärder för ökad 
resurseffektivitet, hållbarhet och självförsörjningsgrad. Kommunen 
arbetar praktiskt och strategiskt med frågor som berör klimatavtryck från 
matförsörjning, produktion och konsumtion. 

Grundläggande antaganden för förstudien är att storstädernas 
industriområden i framtiden kan bli en resurseffektiv bas för 
produktionsanläggningar av lokalt odlade grönsaker och andra 
livsmedel. Med rätt skala (1000-5000 kvm), innovativ teknik och 
långtgående integration med stadens tekniska infrastruktur kan 
framtidens produktionsanläggningar göras mer lönsamma. Genom 
integration med Stockholms fjärrvärmenät kan stora mängder 
överskottsvärme återvinnas, som kan värma bostäder i Stockholm och på 
så sätt bidra till en ökad resurseffektivitet och kretslopp. 

Det finns flera utmaningar och kunskapsluckor i fråga om industriella 
urbana odlingars tekniska och regulatoriska förutsättningar, hållbarhet 
och marknadspotential. 

Ett fåtal kommersiella och offentliga aktörer i Sverige har etablerat piloter 
inom urban matproduktion i industriella, cirkulära system (Göteborg 
kommun, Landskrona, Refarm, SEEC). De nyligen etablerade, småskaliga 
grönsaksodlingarna i Stockholms äldre centrumanläggningar, bl.a. i 
Liljeholmen och Högdalen, visar på en god klimatmässig och social 
hållbarhet men har en otillräcklig skala och låg lönsamhet1.  

                                            
1 KTH” Odlande stadsbasarer” 2018 
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Ett behov är att kartlägga potentialen för att integrera odling med 
stadens tekniska infrastruktur (Stokab, Exergi, m.fl. nätägare, SVOA) och 
sluta kretsloppen av vatten, energi och biologiskt material. Två stora 
utmaningar som odlingarna står inför är hög energiförbrukning och dyra 
lokalkostnader. Detta leder till ett stort behov av att spara och återvinna 
energi för att minska energikostnaderna, tillsammans med att ha en 
yteffektiv odling med en hög avkastning. 

Det är dessa utmaningar som studien har i syfte att belysa och finna 
lösningar till med en ambition om att förbereda för en eller flera 
pilotinstallationer.  

Förstudien har: 

1.  Belyst förutsättningar för att ansluta produktionsanläggningar till   

2. fjärrvärmenät för att kunna returnera och sälja överskottsvärmen. 

Stockholm Exergi med sin utbyggda infrastruktur för fjärrvärme och 
fjärrkyla erbjuder idag en affärsmodell ”Öppen Fjärrvärme”, som 
innebär att Stockholm Exergi köper överskottsvärme från fastighetsägare 
och näringsidkare som har ett överskott att sälja till fjärrvärmenätet. 
Modellen tillämpas redan med framgång i t.ex datahallar och 
livsmedelsbutiker. De kan även användas för att förbättra ekonomin och 
resurseffektiviteten i stadsnära odlingar i anslutningar till fjärrvärmenätet, 
vilket visas i tillämpade exempel i denna förstudie. 

3.  Kartlagt utvalda tekniker, belyst energivinster och 
samarbetsmöjligheter för    fastighetsägare, odlingsföretag och 
fjärrvärmebolag. 

Energibalansen har beräknats för två koncept av vertikala 
inomhusodlingar. Vår slutsats är att energiåtervinning till fjärrvärmenätet 
minskar den totala energikostnaden för odlaren med 30-50 %. I 
beräkningsmodellen har Stockholm Exergis affärsmodell ”Öppen 
Fjärrvärme” används. 
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4.  Undersökt regulatoriska förutsättningar för stadsodling.  

Här är vår slutsats att odling i samverkan inte möter juridiska hinder men 
kräver en tydlig fördelning av ägar-och förvaltingssansvar och bör 
regleras av lämpliga avtal. 

Studien föreslår att resultaten sprids till marknadens aktörer. 

Vi bedömer att en öppen demonstrationsanläggning som bygger på full 
systemintegration och digitalisering kan vara av stor vikt för den växande 
urbana odlingsindustrin och Foodtech segmentet som innehåller 
automation, digitalisering och teknik för urbana matsystem. 
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Summary 
 

 

Stockholm city is working to become a fossil-free city in 2040 through 
long-term investments in renewable energy, circular energy solutions and 
digitization. The City of Stockholm is also backing Sweden's new food 
strategy (2018), which among other things suggests measures for 
increased resource efficiency, sustainability and self-sufficiency. The City 
of Stockholm administrations work practically and strategically with 
issues that affect climate footprint from food supply, production and 
consumption. 

The basic assumptions for the feasibility study are that the industrial sites 
within or close to larger urban areas in the future can become a 
resource-efficient base for production of locally grown vegetables and 
other foods. With the right scale (1000-5000 sqm), innovative 
technology and far-reaching integration with the city's technical 
infrastructure, future production facilities can be made more profitable. 
Through integration with the Stockholm district heating network, large 
amounts of excess heat can be recovered, which can be used to heat 
homes in Stockholm and thus contribute to increased resource efficiency. 

There are several challenges and knowledge gaps regarding technical 
and regulatory conditions of industrial urban crops, sustainability and 
market potential, however. 

A few commercial and public actors in Sweden have established pilots in 
urban food production in industrial, circular systems (Gothenburg, 
Landskrona, Refarm, SEEC). The newly established, small-scale vegetable 
crops in Stockholm's older suburbs, among others. in Liljeholmen and 
Högdalen, show good environmental performance and social 
sustainability but have insufficient scale and low profitability. 

One need is to map the potential for integrating cultivation with the city's 
technical infrastructure (Stokab, Exergi, etc. network owners, SVOA) and 
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close the cycles of water, energy and biological material. Two major 
challenges facing indoor agriculture are high energy consumption and 
costly premises. This leads to a critical need to save and recycle energy 
to reduce energy costs, along with a high yield per m2. 

These are the challenges this study has sought to explore and identify 
solutions for with the ambition to prepare for larger demonstration- or 
pilot installations. The study has: 

1. Illuminated the conditions for connecting production systems to 
district heating networks in order to be able to return and sell the 
surplus heat. 

Stockholm Exergi with its well-developed infrastructure for district 
heating and district cooling today offers a business model, 
“Öppen Fjärrvärme”, which means that Stockholm Exergi buys 
surplus heat from property owners and traders who have a surplus 
to sell to the district heating network. The model is already being 
applied successfully in, for example, computer halls and grocery 
stores. They can also be used to improve the economy and 
resource efficiency of urban agriculture that can be connected to 
the district heating network, as shown in applied examples in this 
preliminary study. 

2. Mapped out selected technologies, illustrated energy gains and 
cooperation opportunities for property owners, agricultural and 
district heating companies. 

The energy balance has been calculated for two concepts of 
vertical indoor cultivation. Our conclusion is that energy recovery 
for the district heating network reduces the total energy cost for 
the grower by 30-50%. In the calculation model, Stockholm 
Exergi's business model Open Remote Heating has been used. 

3. Examined regulatory conditions for urban cultivation 

Here, our conclusion is that cultivation in collaboration does not 
meet legal obstacles but requires a clear distribution of ownership 
and management responsibilities and should be regulated by 
appropriate agreements. 
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The study suggests that the results be disseminated to market players. 

We believe that an open demonstration plant based on full system 
integration and digitization can be of great importance for the growing 
urban cultivation industry and the food tech segment that includes 
automation, digitization and technology for urban food systems. 
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Inledning 
 

 

Stockholm stad har som övergripande klimatmål att till år 2040 ha fasat 
ut fossila bränslen från all sin verksamhet. Ett stort antal strategiska 
dokument understödjer bl.a. hållbar konsumtion, upphandling och 
livsmedelsförsörjning. Senast genomfördes en studie om kapacitet för 
utökad matproduktion inom stadens gränser (Invest Stockholm 2019). Ett 
välutbyggt nät för fjärrvärme- och fjärrkyla ger goda förutsättningar för 
att uppnå väsentliga klimat- och hållbarhetseffekter inom nya urbana 
verksamhetsområden.  
 

Studiens antagande är att recirkulerande energisystem även kan gagna 
framtidens urbana, klimatskyddade livsmedelsproduktion (CEA, 
Controlled Environment Agriculture). Det finns ett antal hinder som ligger 
i vägen. Fastighetsägare jobbar för att hyra ut sina fastigheter till bästa 
hyra och i den konkurrensen ska odlingsföretagen försöka etablera sig 
runt om i Stockholm. Odlingsföretag lider av höga driftskostnader, 
framför allt energi- och arbetskraftskostnader. Omställningen till 
digitaliserade och högteknologiska system är finansiellt krävande, därtill 
kommer brist på praxis och låg marknadssamverkan.  
 
Studien kartlägger några av dessa hinder och fokus ligger på att 
bedöma potential för energiåtervinning i urban inomhusodling som helt 
eller delvis integreras med stadens resursflöden och infrastruktur. 
Klimatskyddad odling använder LED-belysning för att komplettera eller 
ersätta solljus med artificiellt ljus. Systemen kan ge en hög produktivitet 
oberoende av växtsäsong men är relativt energikrävande och el i 
växtbelysning omvandlas till värme i odlingslokalen. Om 
överskottsvärmen från produktion kan återföras till fjärrvärmenätet och 
inte bara ventileras bort, minskar behovet för ytterligare produktion. För 
Stockholm Exergi innebär det att mer värme kan återvinnas och bli en 
del av Stockholms kretslopp. Stockholm Exergi har som mål att 100% av 
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fjärrvärmen ska produceras från återvunnen energi och förnyelsebara 
bränslen senast år 2030. 
 
I projektet som genomfördes under perioden Q4 2018 – Q1 2019 
samverkade Invest Stockholm dvs Stockholms stads näringslivskontor, 
stadens ledande energibolag Stockholm Exergi med branschföreningen 
Sweheat, Swedish Heat and Cooling Association samt 
klusterorganisationen Sweden Food Tech. Finansieringen på 500 000 
bestod av 50 % bidrag från Viable Cities och 50 % bidrag från partners. 

 

För att konceptualisera klimatskyddad odling och bedöma potentialen för 
energibesparing i återcirkulerande urbana system genomförde vi 
följande aktiviteter: 

1. Analys, internationell konkurrens 

2. Konceptualisering, visualisering, energianalys 

3. Dialog med odlingsföretag och fastighetsägare   

4. Kartläggning av industriell kapacitet och avtal.  
 

Studien har utgått från ett urval passande industrilokaler och 2 scenarion 
baserade på ett odlingssystem. Vår energianalys pekar på att 
kretsloppsbaserad odling i mellanstor skala ger signifikanta 
energibesparingar och därmed stora klimatmässiga och ekonomiska 
mervärden för både odlaren och fjärrvärmeproducenten. Odlaren får en 
inkomst för såld överskottsvärme och fjärrvärmeproducenten köper 
överskottsvärme för en ökad resurseffektivitet. Fastighetsägares 
långsiktiga förvaltningsansvar och intresse för konceptet är en viktig 
förutsättning för att denna typ av anläggningar ska kunna etableras. En 
ny grupp innovativa företag kan främjas av denna utveckling bl.a. 
digitaliserings-, energi och livsmedelsteknik. Bilaga 5. Exempel på 
innovationsbolag. I en framtida kretsloppsstad kan delar av oanvänt 
fastighetsbestånd i industristadsdelar och äldre gallerior bli en ny 
resurseffektiv bas för industriella produktionsanläggningar som returnerar 
överskottsenergi till stadsnätet. Nya affärsmodeller och mer 
teknikutveckling krävs för att göra systemen miljömässigt och ekonomiskt 
hållbara. 
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1. Genomförande 
 

 

 

1.a   Vad är en stadsodling? 

En stadsodling eller urban odling, kan definieras som odling av växter och 
uppfödning av djur i staden eller i ytterområdena av en stad.2 En 
klimatskyddad stadsodling, även kallad CEA (Controlled Environment 
Agriculture) definieras som odling i växthus eller annan typ av byggnad i en 
miljö där ljus, vatten och näringstillförsel helt eller delvis kan kontrolleras. 
Metoden optimerar användning av alla resurser och är av stort intresse för 
urbana cirkulära tillämpningar.  

Fördelen med en inomhusodling är att det är möjligt att odla på nordligare 
breddgrader oberoende av årstid och klimat. I en inomhusodling med ett 
kontrollerat växtklimat gör det möjligt att få en hög avkastning året om, 
genom att optimera odlingsförutsättningarna med växtljus, vatten och näring 
samt temperatur. 
 
Den långsiktiga målsättningen och utvecklingen man vill se är att 
inomhusodlingar kan skalas upp till en industriell storlek och bli ekonomiskt 
konkurrenskraftiga mot importerade grönsaker från främst Holland och 
Spanien. 
Miljöfördelar som kan lyftas fram med närodlad mat i Stockholm är mindre 
transporter, närhet till marknaden och tillgång till miljövänlig el och 
fjärrvärme.  
 
En inomhusodling använder vatten upp till 95 procent mer resurseffektivt. 
Där en konventionell odling använder ca 59 liter vatten för att odla 0,5 kg 
sallad, jämfört med en hydroponisk odling som motsvarar ca 3 procent av 
detta. 

                                            
2 https://stud.epsilon.slu.se/954/1/hornstein_k_100322.pdf 
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CEA-odlingar kan variera från 100 procent kontrollerade och delvis 
automatiserade växthus med datastyrda kontrollsystem för vatten, ljus och 
ventilation, till lågteknologiska markbaserade system som täcks över av 
plastskydd eller tunnlar.  

År 2018 existerade över 40 inomhusodlingar i USA av kommersiell eller 
social typ. Över 100 nya företag startades under samma år. I Asien har 
tekniken börjat tillämpas pådriven av konsumentkrav. Amerikanska 
AeroFarms (grundat 2011 med ett kapital på $40 million) startade världens 
största inomhusodling ”farm in Newark”, New Jersey in 2015. År 2018 
hade företaget etablerat sin 10:e anläggning. Ett annat företag, Plenty, Inc., 
baserat utanför San Francisco, erhöll $200 millioner 2017.  

 

1.b   Odlingssystem och odlingstekniker 

Stadsodlingar finns i en rad av olika odlingstekniker och på en variation av 
ställen i staden. Om vi först går in på odlingstekniker så finns exempelvis 
dessa på marknaden: 
 
 

HYDROPONISK 
ODLING 

AKVAPONISK 
ODLING 

AEOROPONISK 
ODLING 

   

Innebär att plantor odlas 
i vatten med 

näringslösning helt utan 
behov av jord. Grödor 
kan odlas med enbart 

deras rötter exponerade 
för näringslösningen, 
alternativt kan rötterna 
stödjas av perlit eller 

grus. 
 

innebär en kombinerad 
odling av fisk och växter 

i slutna system där 
plantor växer i vatten 
som använts för att 

kultivera vattenburet liv 
(vanligtvis fisk). Tekniken 
ger möjligheten att odla 

ett stort antal olika 
produkter i och kräver 
inte ett mineralbaserat 

gödningsmedel. 

innebär att plantornas 
rötter hänger i luften och 

sprayas där med en 
näringslösning. Används 
då det ger ett yteffektivt 

odlingssätt och kan 
samtidigt uppnå snabba 

skördecykler. 
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Som nämndes ovan kan dessa olika odlingstekniker användas för att 
odla på olika platser och sätt, beroende vilken typ av odling man vill ha, 
för att nämna några exempel:  
 
Vertikala inomhusodlingar:  
Innebär fullt instängt system med vertikala odlingsstrukturer där plantor 
placeras på exempelvis hyllor som byggs på höjden. Dessa kan vara 
hydro-, akva- eller aeroponiska och använder sig av artificiellt ljus för 
växterna. 
 
Containerodlingar:  
Är standardiserade och självförsörjande odlingsenheter som utnyttjar 
vertikala odlingsstrukturer och artificiellt ljus. Används som mer 
småskaliga odlingslösningar för fastighetskomplex eller kluster av 
sådana. 
 
Markbaserade växthus:  
Är mer traditionella växthus där plantor odlas i jord och näringslösning 
tillförs i denna. Är beroende av utomhusklimatets solljus och styrs av ett 
kontrollerat inomhusklimat.  

 

1.c   Vad odlar man? 

 

De vanligaste grödorna att odla i en stadsmiljö är bladgrönsaker, 
mikrogrönt, örter, blommor och tomater3. I dagsläget är odling inomhus 
dyrt vilket gjort att det som odlas oftast är sådant som genererar bra med 
intäkter. Bladgrönsaker har en snabb tillväxtcykel vilket gör dem 
passande. Blommor å andra sidan växer inte lika snabbt men är 
betydligt dyrare att köpa vilket gör dem till bra grödor. För att 
effektivisera inomhusträdgårdar bör följande faktorer tas med i 
beaktning: 
 
 
 

                                            
3 Analysrapporten ”State of Indoor Farming” från Agrilyst 2017 
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Odla 
 

grödor som är fysiskt korta för att möjliggöra vertikala 
odlingar i flera lager. 
grödor som har en kort tillväxtcykel. 
grödor som är lättfördärvliga då de har högre värde när 
de odlas lokalt. 

 
En fördel med att odla inomhus är att det förenklar möjligheten att odla 
flera typer av grödor på samma plats. Genom de kontrollerbara 
mikroklimaten kan miljöer skapas som är lämpliga för fler än en gröda.  
 

 

1.d) Kritiska framgångsfaktorer 

 
De mest kritiska framgångsfaktorerna för en stadsodling är avkastning 
och lönsamhet, då valet av grödor som man odlar är av största vikt. 
Lönsamhet är starkt beroende av skalbarhet och industrialisering för att 
kunna täcka kostnaderna.  
 
Avkastning 
En av fördelarna med inomhusodlingar är att man får flera skördar under 
ett år jämfört med konventionell odling. När man exempelvis odlar 
bladgrönsaker i en inomhusodling är avkastningen ca 12 gånger större 
än för en konventionell odling. För tomater är avkastningen nästan 6 
gånger så stor som för en konventionell odling (se Appendix för mer 
detaljerad information).  
 
Vertikala odlingar kan öka avkastningen i systemen genom att odla i 
flera lager i ett slags hyllsystem. Odlingsteknikerna med högst 
genomsnittlig avkastning är Akvaponisk och vertikal hydroponisk lösning. 
Dock har de Akvaponisk odlingarna högst omkostnader4. 

                                            
4 Analysrapporten ”State of Indoor Farming” från Agrilyst 2017 
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Lönsamhet  
Många odlingar har svårt att nå lönsamhet och om de gör det tenderar 
det att ta lång tid, idag är det ca hälften av alla odlare som är 
lönsamma, där det tagit ca 7 år innan man blivit lönsam. Även i stora 
skalor kan det vara svårt att nå lönsamhet och det finns stora variationer 
i intjäningsförmåga beroende på odlingens utformning. 
 
En förklaring till detta är att marknaden är tungt styrd av konsumenter 
vilka tenderar att ha mer fluktuerande efterfråga och betalningsvilja och 
att tekniken är relativt ung fortfarande. Enligt studier visar det sig att 
odlingar som fokuserar på en odlingstyp och vissa (få) grödor har större 
möjlighet att bli lönsam. 

 
Enligt Henry Gordon-Smith, grundare av Agritecture Consulting, är de tre 
främsta misstagen för inomhusodlare: 
 

1. 2. 

 

 
  

3. Otillräcklig kunskap om marknaden eller kundbehoven 
 

Mest lönsamma odlingssystem är Hydroponisk/Akvaponisk odling där 
blommor, tomater och mikrogrönsaker är de mest lönsamma 
variationerna.  
Mikrogrönsaker har en mycket hög intäkt/m2, blommor och tomater har 
däremot en relativt låg driftkostnad. 

 
Kostnader  
För att bli lönsam så måste odlarna ha koll på vad som driver kostnader. 
För alla odlingar så är personalkostnaden den absolut största kostnaden 
för både små- och storskaliga inomhusodlingar  
 

Underskattar 
driftkostnaderna 
(personalkostnader, 
HVAC m.m.) 
 

Okunskap om produktions -
behov och vilken typ av 
inomhusodling som passar bäst. 
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Energin motsvarar den totala driftkostnaden mellan 12-25 procent 
beroende på storlek på inomhusodlingen5. Det huvudsakliga 
värmetillskottet från växtbelysning med LED-teknik i odlingslokalen som 
vanligtvis kyls bort kan säljas som överskottsvärme från odlingen till 
fjärrvärmenätet och på så vis bli en intäkt för odlaren. 
Värmeåtervinningen förbättrar ekonomin och ger en möjlig 
konkurrensfördel i jämförelse med traditionella växthusodlingar och 
odlingar utomlands där man inte har ett utbyggt fjärrvärmenät.  
 
Automation och teknik utgör en stor del av den initiala investeringen men 
har stor betydelse för effektivisering och kan på så vis bidra till att 
minska personalkostnaderna, dock krävs en skalbarhet så att det enkelt 
går att industrialisera upp stadsodlingen för att den ska bli lönsam och 
kunna täcka kostnaderna.  
 
 

1.e) Marknadstrender 

 

I detta kapitel går vi igenom de tre största marknadstrenderna som 
projektet anser påverka stadsodlingars framtid. 
 
Nya tekniker 
En anledning till att stadsodlingar blir allt vanligare idag är att det är 
tekniskt möjligt att göra det effektivt. Flera nya teknologier har uppstått 
såsom hydroponisk, Aeroponisk och Akvaponisk som beskrivs mer 
utförligt under kapitlet odlingsteknik som gör det möjligt att på ett effektivt 
sätt odla grödor i stadsmiljö. Internet-of-Things (IoT) spelar också en viktig 
roll i stadsodlingens framfart då det gör det möjligt att i realtid styra 
systemen. Detta kommer möjliggöra för odlare att reducera överflöd och 
förbättra produktiviteten genom att styra odlingarna mer korrekt. IoT-
baserade odlingar använder system som styr ljus, luftfuktighet, 
temperatur och jorden alternativt näringslösningen genom sensorer6.  
 

                                            
5 Analysrapporten ”State of Indoor Farming” från Agrilyst 2017 
6 https://edgy.app/urban-farms-are-the-future-of-food-production 
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Tekniken för att starta en odling har blivit så lättåtkomlig att det på 
senare tid går att beställa på Amazon. En följd av detta har blivit att 
myndigheter inte vet hur många stadsodlingar som finns i USA. En 
undersökning av National Center for Appropriate Technology (NCAT) 
2013 fick in 315 svar från personer som ansåg att de drev en urban 
odling. Dock visar statliga bidrag för jordbruksutveckling att tusentals 
stadsboende tar emot bidrag vilket tyder på att antalet urbana odlingar 
är betydligt fler. Ju mer lättillgänglig tekniken blir, desto billigare kommer 
den bli att köpa in vilket ökar chansen för att stadsodlingarna på ett 
optimalt, kostnads- och resurseffektivt sätt kan driva sin verksamhet. 
 
Urbanisering 
Några pådrivande faktorer till att odlingar tar sig in i städerna är att vi 
ständigt blir fler människor, städerna blir större och att vi har en växande 
medelklass 2050 uppskattas jordens befolkning vara 10 miljarder 
jämfört med nuvarande 7,6 miljarder. Utöver det uppskattas två 
tredjedelar av befolkningen bo i städer. Med det ökande behovet 
behöver jordbruket komma ikapp. Men i kombination med den 
vattenbrist som råder i delar av världen och behovet av att sänka 
utsläppen av fossila bränslen behöver en ny lösning framträda7.  

 
Självförsörjning 
En viktig del i en hållbar värld handlar om att minimera mängden frakt 
och transport av varor samt att leva mer resurssnålt. En del av 
omställningen till ett mer resurssnålt sätt att leva handlar om att odla 
lokalt. Eftersom fler och fler människor väljer att bosätta sig i städerna 
har stadsodlingar blivit ett högaktuellt alternativ. Statsvetaren Björn 
Forsberg menar att stadsodlingar kommer bli en nödvändighet i 
framtiden då det är ett sätt att minska vår sårbarhet i städer, och vi 
behöver utnyttja all tillgänglig mark i tätorter till odlingar. Forsberg 
påpekar vidare att stadsodlingar förmodligen inte kommer kunna göra 
städer helt självförsörjande, men att det är ett viktigt tillskott, inte minst 
mentalt8.  

                                            
7 https://edgy.app/urban-farms-are-the-future-of-food-production 
8 https://www.svd.se/i-framtiden-maste-vi-odla-i-staderna 
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Dialog med odlingsföretag 
och fastighetsägare 



 

 
2. Dialog med odlingsföretag och  

       fastighetsägare 
 

I detta avsnitt beskrivs odlingsföretag och fastighetsägare som har 
analyserats och/eller besökts i och med studien.  

 

2.a) Odlingsföretag  

 

Fem av de tekniskt mest framstående företag har kontaktats och beskrivits 
mer utförligt i detta avsnitt. Ett av dessa är svenska innovationsföretaget 
Grönska, fyra är utländska, något av dessa överväger Stockholm som sin 
framtida expansionsmarknad.  
 
Grönska (SE) 

Ett exempel på ett svenskt start-up företag är Grönska. Företaget 
producerar grönsaker och örter i vertikala system med LED belysning.  
 
I sin vision beskriver Grönska att företaget använder en kretsloppsmodell 

i sina odlingssystem 
och vill dra nytta av 
de resurser som finns 
i stadsmiljön. 
Spillenergi från 
byggnader kan 
användas i 
odlingssystemet, 
men energi kan 

även avges från odlingen till byggnader. Även avfall och gödsel kan 
användas i odlingssystemet9. Odlingstekniken utgörs av hyllsystem och 

                                            
9 http://www.xn--grnska-xxa.se/omgronskastadsodling 

18 

http://www.grönska.se/omgronskastadsodling


 

vertikala odlingar som belyses med LED och grödorna tillförs näring 
genom hydroponiska system. Företaget har tillämpat odlingssystemet i 
olika skalor. Småskaliga vertikala odlingsbänkar har använts i 
restauranger och i butik för att odlingen ska ske så nära konsumenten 
som möjligt10. Bland de miljöaspekter som Grönska lyfter fram som 
gynnas av den odlingsteknik som de tillämpar ingår kortare transporter, 
ingen besprutning, låg vattenanvändning, ökad resiliens genom att 
livsmedel odlas i skyddade miljöer närmare konsumenten, odlingen är 
heller inte säsongsbegränsad. En kontrollerad användning av 
näringsämnena i dessa hydroponiska odlingssystem motverkar även 
övergödning. Belysningssystem som använder LED är också mer 
energieffektiva än de konventionella belysningsanordningarna för 
inomhusodlingar. Odlingssystemet tar även mindre yta i anspråk, vilket 
lämpar sig väl för städer där utrymmet kan vara en begränsande faktor. 
Att odlingen sker nära konsumenten motverka också matsvinn och gör att 
livsmedel kan konsumeras med mindre förfluten tiden sedan skörd11.  
 
Intelligent Growth Solutions (IGS, Irland) 

IGS är ett företag som arbetar med teknik och rådgivning kring 
vertikalodling12. Den teknik som företaget arbetar med handlar om 
odlingsbelysning och kan förbättra energieffektiviteten i LED med 50 
procent. Tekniken kan användas för många olika slags grödor och 
minska kostnader för arbetskraft (med 80 procent) genom bland annat 
automatiseringar av vertikalodlingen. Detta bygger bland annat på att 
de olika planen i vertikalodlingen automatiskt förflyttas nedåt i 
anordningen för olika typer av bearbetning (exempelvis bevattning och 
skörd). Odlingstekniken kan också reglera grödornas tillväxttakt direkt 
utifrån elpriser och således spara kostnader från energianvändningen 
upp emot 50 procent13. 

 
Evergreen Farm (Finland) 

                                            
10 http://www.xn--grnska-xxa.se/teknik 
11 http://www.xn--grnska-xxa.se/miljo 
12 https://www.intelligentgrowthsolutions.com/demonstrator/ 
13 https://www.intelligentgrowthsolutions.com/our-technology/ 
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Grow360 är ett system för vertikalodling som tagits fram av Evergreen 
Farm. Frukt och grönsaker produceras i inomhusodlingar med flera 
lager14. Genom att använda detta system kan odlingen fortgå året runt 
och grönsaker kan dessutom produceras till överkomliga priser. 
Odlingen använder torv som odlingsmedium och de näringsämnen som 
tillsätts är certifierade och kommer från omhändertaget organiskt avfall. 
Det avfall som uppstår från odling kan i sin tur behandlas och bearbetas 
om till förpackningar eller korgar, vilket minskar plastberoendet i 
systemet. Belysningssystemet kan anpassas efter vilka grödor som 
produceras, eftersom dessa kräver olika frekvenser av ljus. 
Energiåtgången för belysningen är 10 procent mindre än den generella 
energiförbrukningen i LED-system. Dessutom bygger Evergreen Farms 
energiförsörjning endast på förnyelsebar energi från sol- och vindkraft15. 
Tekniken använder roterande system för att ljus, pollinering, luft och 
koldioxid ska fördelas jämnt över odlingen. Det finns också 
automatiserande arbetsuppgifter som skörd och transport, vilket utförs av 
robotar16.   
 
AeroFarms (USA) 

Ytterligare ett företag som odlar vertikalt inomhus är det amerikanska 
företaget AeroFarms. De arbetar med storskalig odling som pågår året 
runt i närhet till städer, inte bara i USA utan även i andra delar av 
världen17. Odlingen sker i slutna system med LED-lampor för 
inomhusbelysning i en aeroponisk kultur. Vattenanvändningen är (95 
procent) lägre i jämförelse med frilandsodling och  
(40 procent) lägre än vattenförbrukningen i hydroponiska odlingar. 
Odlingstiden i AeroFarms odlingar är halverad i jämförelse med tiden för 
att odla motsvarande gröda på friland. Mätningar görs regelbundet för 
att följa och kontrollera odlingen för att minimera risker med skörden. 
Återanvänt plastavfall ingår i de teknik-komponenter som används för att 
separera grödor från den aeroponiska dimman. Vidare förebygger den 

                                            
14 https://www.evergreenfarm.eu/technology 
15 https://www.evergreenfarm.eu/about 
16 https://www.evergreenfarm.eu/features 
17 https://aerofarms.com/story/ 
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kontrollerade inomhusmiljön att skadegörare angriper odlingen. Tekniken 
kan också anpassas rumsligt, horisontellt eller vertikalt, beroende på var 
odlingen är planerad18. AeroFarms förebygger utsläpp av koldioxid 
genom att tekniken tar mindre vattenmängder i anspråk. Kommersiella 
odlingar genererar koldioxidutsläpp genom aktiviteter för att förvärva 
och distribuera vatten till odlingen, vilket AeroFarms inte kräver i samma 
utsträckning. Närheten mellan odling och konsumenter genererar också i 
mindre utsläpp från transporter19.   
   
Sky Greens (Singapore) 

Sky greens utgör en innovativ del i företaget Sky Urban Solutions och 
utvecklar lösningar inom vertikalodling som drivs av vatten.  Tekniken 
började utvecklas för ungefär 10 år sedan av Sky Greens grundare som 
sedan fortsatte detta arbete i samarbete med myndigheten i Singapore. 
Sky Greens mål är att skapa verktyg för städer att odla på ett sätt som 
medför en ökad livsmedelssäkerhet med hjälp av system som bidrar med 
låga koldioxidutsläpp, som inte påverkar mark samt har en låg 
vattenanvändning20. Företaget odlar olika typer av salladsgrödor i närhet 
till konsumenter21 . De har utvecklat ett eget vertikalt system, som enligt 
Sky Greens kan öka avkastningen per ytenhet 10 gånger i jämförelse 
med odling som inte sker i flera lager. Dessa odlingssystem är också 
anpassningsbara för olika grödor, för olika system som används för att 
tillföra grödorna näring samt för olika platsspecifika 
odlingsförutsättningar. Tekniken drivs av naturligt solljus och lagren 
roteras runt för att odlingar på olika nivåer ska få tillräckligt med solljus. 
Rotationen drivs av flödande vatten och gravitation samt kräver lite 
energi. 40 W behövs för att driva en odlingsanläggning på 9 meter. 
Vattenförbrukningen är mycket låg och återanvänds inom systemet. Den 
isolerade odlingsmiljön och de tekniska automatiseringarna gör 
odlingssystemet mindre beroende av arbetskraft22.  
 

                                            
18 https://aerofarms.com/technology/ 
19 https://aerofarms.com/environmental-impact/ 
20 https://www.skygreens.com/about-skygreens/ 
21 https://www.skygreens.com/skygreens-vegetables/ 
22 https://www.skygreens.com/technology/ 
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2.b Fastighetsägare  

 

I dagsläget finns inget moget marknadssegment med odlingsföretag som 
vill etablera sig i existerande fastigheter i stadsnära industriområden. Det 
finns små pilotodlingar i centrumanläggningar och utöver det - stora 
växthusföretag strax utanför städernas gränser. Projektet har tagit del av 
båda gruppernas erfarenhet i utvecklingen av framtidskonceptet. 
 
I Stockholms centrala delar med dess överhettade fastighetsmarknad kan 
det vara svårt att finna lämpliga utrymmen för storskalig odling. Det finns 
däremot i stadens industriområden utrymmen som medger odling på 
flera hundra m2. En serie månatliga sökningar har visat på ett genomsnitt 
av vakanser på 15 - 20 000 kvm lager- och industrilokaler i stadsnära 
industriområden (objektvision.se 2018-2019). Flera äldre stadsområden 
i Stockholmregionen genomgår stora strukturomvandlingar 
(Slakthusområdet, Värtan, Farsta) med fleråriga vakanser som följd.  
 
Merparten av industriområden och fastigheter är anslutna till både 
Stockholms Exergi fjärrvärmenät och Stokabs fibernät. Denna 
infrastruktur gör det möjligt att integrera odling och återvinna energi, 
minska vattenförbrukningen och även applicera kapacitetskrävande 
automation. 
 
Ett tiotal av ledande fastighetsägare har medverkat, dessa är ägare och 
förvaltare av kontor, industrifastigheter och centrumanläggningar i 
Stockholm (Kista, Högdalen, Liljeholmen och Farsta) samt Landskrona 
och Helsingborg. 
I detta arbetspaket samverkade vi initialt med Högdalsgruppen och 
därefter med utvalda fastighetsägare. 
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TEKNIK FÖR ENERGI OCH 
DIGITALITSERING 



 

 

3. Teknik för energi och digitalisering 
 

 

 
 

Studiens tes är att en industriell och stadsnära odling kan bli mer 
kostnadseffektiv om den utnyttjar synergierna och kopplas samman med 
ett fjärrvärmenät som tidigare har beskrivits i rapporten. Detta 
understödjer recirkulerande urbana kretslopp och en hållbar 
stadsutveckling. Teknikutveckling (LED-, PV-teknik, vattenteknik, 
automation och digitalisering kan möjliggöra högre effektivitet och 
bortrationalisering av tunga arbetsmoment. Investeringskostnad höjs 
initialt men kompenseras av att driften kan bli mer lönsam. Vi belyser 
resonemanget i ett antal scenarion. 
 
 
Ett integrerat koncept för odlingssystem i stadsnära industriområden 
kommer att involvera:  
 

1. Odlingsföretag/leverantörer av kompetens och odlingsmaterial 

2. Fastighetsägare 

3. Energibolag/fjärrvärmebolag 

4. Entreprenad/byggnation 

5. Teknikleverantörer/energiteknik, odlingsteknik, vattenteknik 

 

3.a) Belysning, ventilation (kyla och värme) samt eltillförsel 

Att skapa cirkulära flöden är en förutsättning för att vi skall nå klimatmål 
och AGENDA 2030. En urban inomhusodling, nära arbetskraft och 
konsumenter kräver mycket mindre resurser än en konstbevattnad odling 
som slösar enorma mängder vatten och gödning, med långa 
godstransporter och stora varuspill inklusive stora CO2-utsläpp. Det som 
gör skillnad om odlingen finns i Stockholm, Sverige eller i ett annat land, 
är energisystemet. Sverige har förnyelsebar elkraft, främst vattenkraft, 
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men ännu viktigare, här finns ett utbyggt fjärrvärmenät som odlingen kan 
anslutas till och på så sätt kan överskottsvärmen från odlingen återvinnas 
till fjärrvärmesystemet för att exempelvis värma bostäder. 
 
LED-belysning sparar elenergi och höjer verkningsgraden, jämfört med 
tidigare belysning som gav mer värme vilket var ett behövligt tillskott i 
glasväxthus vintertid. Samma behov föreligger inte i tätade byggnader 
med bättre isolering, här vill man ha så kostnadseffektiva lösningar som 
möjligt. Även odlingstekniken blir annorlunda i en urban miljö där man 
använder fler olika odlingsplan ovanpå varandra. Även med LED så 
krävs en effekt på cirka 100–200 W/m2 beroende på vilken/vilka 
växtslag man odlar. Långa belysningsperioder, med exempelvis en 
belysningstid på 10 timmar, innebär en energiförbrukning på upp till 2 
kWh per dygn och m2. Denna relativt stora elförbrukning kräver en smart 
effektstyrning för att begränsa effektuttaget. All belysningsenergin 
omvandlas till värme, vilket innebär att 1 m2 belyst odling avger 
spillvärme som motsvarar värmebehovet på nästan 10 gånger så stor 
boendeyta. 
 
Belyst odling behöver ett klimatsystem och ventilation, dels för att sänka 
fuktnivån och dels för att tillföra CO2 så att odlingen kan producera syre. 
Den bästa lösningen är då att använda en värmepump för att kyla 
lokalen & föra in värme till ett fjärrvärmenät. 
 
Sverige har ett stort nätverk av teknikleverantörer inom elkraft och 
värme/kylteknik; t ex ABB, Munters, Alfa Laval, Regin, Nibe, REC-
Indovent, ESBE. SweHeat har ett 30-tal företagsmedlemmar inom detta 
område. Det finns också entreprenörer såsom Coromatic och Eitech. 
 
Värmeåtervinning i mindre skala sker i ökande grad i fastigheter och där 
det finns större överskott är det fördel om det kan levereras till 
fjärrvärmenätet, vilket är bra för miljön men är även resurseffektivt. 
Stockholm Exergi har som exempel sin affärsmodell ”Öppen Fjärrvärme” 
som tar emot överskottsvärme i sitt fjärrvärmenät. Ett annat exempel på 
branscher som idag har ett stort överskott och säljer värmen till 
Stockholm Exergi är datacenter, livsmedelsbutiker och processindustri. 

25 



 

 
Ett tvingande skäl att ändra sin design skulle kunna vara att fjärrvärme ej 
finns etablerat i området, alternativt att det ej är ekonomiskt lönsamt att 
ansluta på grund av långt avstånd till fjärrvärmenätet. 

 

3 b) Vatten och näringsåtervinning 

 

Vatten som tillförs till växterna i en inomhusodling utsöndrar växtblad i 
form av vattenånga och syre. Luftfuktigheten ökar i odlingslokalen och för 
att luftfuktigheten inte ska bli alltför hög kan en avfuktare installeras i 
lokalen för att minska luftfuktigheten och det kondenserade vattnet kan 
återföras till växterna. Överskottsvärmen från kondenseringsprocessen 
kan återvinnas till fjärrvärme. 
Inomhusodling använder vatten och näring (gödning) på ett mycket 
kontrollerat sätt. Jämfört med stora konstbevattnade frilandsodlingar 
förlorar man mycket lite vatten och gödning. Det finns dock en viss 
begränsning på hur man återcirkulerar vatten. Sporer och 
växtsjukdomsalstrande organismer kan sprida sig i återvunnet vatten. Det 
finns dock reningstekniker, t ex zeoliter, ozon, UV för att eliminera detta 
problem. Vattnet innehåller också värmeenergi. Återvinner man vattnet 
så sparar man även värmeenergi. 
 

3.c) Cirkulär energilösning med värmeåtervinning (VÅV) till 
fjärrvärmenätet 

En inomhusodling använder en stor mängd el för att försörja alla grödor 
med tillräckligt mycket ljus. Belysningen orsakar överskottsvärme till 
lokalen som måste kylas bort. En effektivare lösning är att återvinna 
överskottsvärmen till fjärrvärmenätet (se illustration nedan).  
 
Illustrationen på nästkommande sida visar hur en inomhusodling i en 
stadsnära miljö kan kopplas samman med fjärrvärme. Lösningen blir en 
del av ett större urbant kretsloppssystem där närodlad mat och 
energiåtervinning kommer invånare och boende till nytta på ett 
miljövänligt och resurseffektivt sätt.  
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Förhoppningen är att lösningen kan främja etablering av stadsnära 
odlingar för en växande befolkning i Stockholm.  

 
För att kontrollera inomhusodlingens klimat avseende temperatur och 
luftfuktighet behövs en kylmaskin för att hålla odlingstemperaturen på ca 
25-27°C och en relativ luftfuktighet som inte överskrider ca 70 procent. 
Överskottsvärmen från kylmaskinens varma sida (kondensorn), kan 
återvinnas till fjärrvärmenätet. Tekniskt löser man detta genom att koppla 
samman kylmaskinens varma kondensor med fjärrvärmenätet. 
Kylmaskinens kondensor kyls med fjärrvärmens svalare returvatten och 
pumpas tillbaka till fjärrvärmens primärledning med en temperatur på 
lägst 68°C. Stockholm Exergis affärsmodell ”Öppen Fjärrvärme” passar 
även väl för en stadsodling. Affärsmodellen bidrar till en betydande 
inkomstkälla för odlingen och på så vis kan den totala energikostnaden 
minskas. 

 
 
 
 

Bild: systemintegration i Stadsdel 
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3.d) Digitalisering/Automation  

Ur Agrilyst rapport från 2017 kan man dra slutsatsen att övervägande 
delen av odlarna tror på att digitalisering är sättet för att öka 
avkastningen och sänka driftkostnaderna för en stadsodling. Dock krävs 
en viss storlek på odlingen för att kunna bära investeringarna för 
digitaliseringen. 

 
Här kommer en sammanställning av Agrilyst rapport23 i punkter utan 
inbördes ordning:  
 

1. Storskaliga och småskaliga inomhusodlingar samlar ca 1.37% respektive 
6.85% data som de analyserar. 

 

2. Småskaliga (< 930 m2) inomhusodlingar har i snitt en budget på 782,62 
kr/m2/år att investera i teknologi. Jämfört med storskaliga (>930 m2) 
inomhusodlingar som har en budget på ca 951,8 kr/m2/år. 

 

3. Automation, HVAC (värme, ventilation och AC), LED; dataanalys och 
sensorer är de mest intressanta formerna av teknologi som odlare tittar 
på. För sensorer, är en av de mest intressanta och den mest önskvärda 
variabeln att mäta, näringsinnehållet. 

 

4. Odlare vill investera i teknologi som kan reducera deras driftkostnader.  
 

5. Enligt odlare är de mest ”överhypade” teknologierna containerodling 
respektive LED-belysning. 
 

6. Intresset och viljan att köpa teknologi från startups är stort, över 78 % av 
respondenterna är villiga att köpa teknologi från startups.  

 

7. Den främsta typen av teknologi som odlare planerar att investera i inom 
de kommande månaderna är främst inom området av dataanalys. 

 

                                            
23 Analysrapporten ”State of Indoor Farming” från Agrilyst 2017 
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8. Över 70% av odlare tror att de med hjälp av data och analysverktyg kan 
öka sin avkastning med upp till 30%, med minst 14% tillväxtökning. 

 

9. Odlare är mest intresserade av att investera i teknologi som kan 
optimera odlingsprocessen och underhåll av inomhusodlingen. 

 

10. Odlare tror att en kombination av hårdvara och mjukvara (9% 
respektive 14%) kan spara mellan 9000 kr – 50 000 kr i kostnader | 
12% resp. 8% tros kan spara mellan 50 000 kr – 100 000 kr | 5% 
resp. 5% tros kan spara mellan 100 000 kr – 140 000 Kr | 3% resp. 
6% tros kan spara mellan 140 000 kr – 190 000 kr | 11% resp. 8% 
tros kan spara över 190 000 kr. 

 

           

                          Bild : Digitalisering  Fastighet och odling (Arvalla 2019) 
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Vald odlingsteknik  

Foto:Markus Spiske via 
Unsplash  



 

 

4. Vald odlingsteknik 
 

 

I detta kapitel presenteras ett förslag på en digitaliserad stadsodling 
för framtida projekt och vald odlingsteknik för att beräkna 
energibalansen. Målsättningen är att skapa en konkurrenskraftig 
stadsodling som kan konkurrera med import av grönsaker från främst 
Holland och Spanien. 

 

4.a) Digitaliserad lösning 

 

Den föreslagna digitala lösningen är en digitalisering av hela 
produktionskedjan från sådd till skörd. Där sker insamlingen av data i 
alla steg och samlas in genom exempelvis sensorer, som sedan 
lagras och analyseras för bästa resultat. Analyserna består 
exempelvis av optimalt näringsbehov, mängden belysning, vatten och 
fuktighet där tillväxten hela tiden jämförs med tidigare 
produktionscykler. Tillsammans med maskininlärningsalgoritmer kan 
produktionsutfallet tillsammans med minimering av 
energiförbrukningen och maximalt näringsinnehåll optimeras.  

Tanken med en digitaliserad lösning är också att öka transparensen 
gentemot kunderna så att de kan följa hela produktionscykeln enkelt i 
exempelvis en app. Där får de information om när grödan såddes, 
hur tillväxten har sett ut, när den skördades, vilka näringsämnen den 
har fått och dess klimatpåverkan. Kunderna ska även enkelt kunna 
förboka och följa sin leverans och få dem levererade med minst 
möjliga näringsförsämring efter skörd.  

Nedan visas ett digitaliseringsschema som syftar främst till att 
underlätta övervakning och kontroll av inomhusodlingen. Med 
integrerade sensorer som mäter värden i både vatten och luft, kan en 
bättre och tydligare analys fås om odlingens hälsa, detta genom 
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datahantering av inomhusodlingens status. Detta sköts av en modulär 
IoT-lösning och tillhörande infrastruktur. 

Här förklaras vad som behövs investeras i både hård- och mjukvara. 

 

Hårdvara: 

Datahanteringssystem: 

Modulärt datahanteringssystem med innehållande kretskort 
(”hjärnan”) och tillhörande elektriska komponenter.  

Sensorer: 

För både luft och vatten (allt från pH och EC, till luftfuktighet och 
temperatur m.m.) 

Kamera: 

Dokumenterar tillväxtprocessen genom bildigenkänning och 
maskininlärning. Med tiden kan modulen fatta databaserade beslut 
samt göra intelligenta förutsägelser om odlingen och skörd. Detta 
föreslår vi introduceras senare under projektets gång. 

 

Mjukvara 

Infrastrukturen:  

Databasen som hanterar datainsamlingen, analyserna genom 
maskininlärning samt kommunikationen mellan alla sensorer. 

Applikation:  

Tillhörande mobil app för övervakning och kontroll av dataanalysen i 
inomhusodlingen. Appen är kompatibel med alla enheter. 

Kostnaden för att digitalisera varierar väldigt mycket beroende på 
vilka tekniker som används och hur många parametrar som 
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önskas mätas, lagras och analyseras. Ett urval av mätvärden  
måste anpassas till varje stadsodling för att optimera just det flödet 
på det mest kostnadseffektiva sättet. 

 
 
 

4.b) Vald energilösning  

 

Den odlingsteknik som förstudien har studerat är en hydroponisk 
odling i plana och vertikala system som innebär att plantorna odlas i 
vatten med näringslösning i flera våningar och använder LED-
belysning för att växa (se bild nedan). Denna teknik kallas 2ebb- och 
flodbord” och innebär att man digitalt mäter fuktigheten hos 
plantorna och vattnar genom att fylla boden med vatten. När 
plantorna uppnått rätt fuktighet släpps vattnet ut igen och tillväxten 
fortsätter, plantorna kan inte stå i vatten hela tiden för då dränks de. 

 
 
 

Bild: Digitalt system för odling (Ecobloom 2019) 
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Varför denna teknik valdes är för att det är en av de mest utvecklade 
teknikerna hittills och att de har många positiva aspekter såsom: 
  

 Ingen besprutning, då växterna lever i ett skyddat inomhusklimat 
 Färre transporter, genom att odla nära konsumenterna 
 Mindre övergödning av sjöar och hav, då utsläppen kan kontrolleras 

och därför minskas 
 Mindre vattenförbrukning. En hydroponisk odlingsteknik har 

cirkulerande vattensystem, allt vatten som växterna inte tar upp går 
tillbaka till bevattningstanken och ingen gödning släpps ut i avloppet 
(sedan ut till havet). 

 Energieffektivitet, LED-belysning är mer energieffektivt än traditionella 
växthuslampor 

 Kostnads- och yteffektivt, då ytan utnyttjas på höjden och får därmed 
ut mer grödor per kvm. 

 Oberoende av klimatet, LED-belysningen tillåter produktion året runt 
 Minskad total energiförbrukning, då tekniken kan ingå i ett kretslopp 

där överskottsvärmen återanvänds i fjärrvärmenätet. 
 

Bild: LED belysning mellan de vertikala odlingsytorna i våningssystem 
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Energiscenario 1 – hög belysningseffekt och belysningstid 

Utgångspunkten för energilösningen är den valda odlingstekniken som 
beskrivs i kapitel ”Vald odlingsteknik” och illustreras i Tabell 1. I detta 
fall medräknas endast två odlingsplaner med anledning av begränsad 
takhöjd i den lokal som studerats. Energibalansen baseras på indata från 
den valda tekniken som ligger till grund för dess värme- och kylbehov. 
Balansen visar på att med bl.a. den antagna effekten för LED-belysning 
så uppstår ett behov av att kyla lokalen för att kunna upprätthålla en 
lämplig temperatur på ca 25-27 oC.  
Baserat på detta har en energibalans beräknats på två belysningsfall, en 
hög (tabell 1) och en låg (tabell 2). 

 
Tabell 1 – Energibalansen för beräkningsfall 1  

Indata Värde Enhet 

Golvyta  1000 m2 

Takhöjd  4 M 

Antal odlingsplan 2 St 

Odlingstemp 25-27 oC 

Total odlingsyta 1400 m2 

Belysningseffekt  200 W/m2 

Belysningstid  20 h/dygn 

Energibehov 2 044 000 kWh/år 

Transmissionsförluster  15%  

Kylbehov  85% av belysningseffekten 

Elkostnad per kWh 0,7 öre/kWh inkl skatt 

Elkostnad 1 430 800 kr/år 

 Bild :Exempel på odling i flera våningsplan. 
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Beräkningsfall 1 med den högre belysningseffekten på 200 W/m² och 
den högre belysningstiden på 20 h/dygn åtgår 2 044 000 kWh/år el 
för belysningen. Med ett elpris på ca 0.7 kr/kWh inklusive skatt uppgår 
elkostnaden för belysningen till 1 430 800 kr/år. Merparten av 
elenergin till belysningen omvandlas till värme som kan återvinnas. Med 
en transmissionsförlust på ca 15 % i väggar, golv och tak återstår ca 
1 737 400 kWh/år för återvinning till fjärrvärme.  
Med Stockholm Exergis affärsmodell ”Öppen Fjärrvärme” kan odlingen 
få betalt för att sälja överskottsvärme till fjärrvärmenätet. 
Förutsättningarna för det är att odlingen kopplar samman fjärrvärmenätet 
med kylmaskinen för värmeåtervinning. Merkostnaden för 
rörinstallationer har bedömts till ca 400 000 kr, som en 
engångsinvestering. För beräkningsfall 1 uppgår intäkten för såld 
överskottsvärme årligen till ca 682 000 kr. Efter avdrag för 
driftkostnader och merproduktionskostnader för kylmaskin för 
värmeåtervinningsdrift sjunker intäkten netto till 450 000 kr. Nuvärdet 
NPV uppgår till 2 606 000 kr. IR på 86 procent och en återbetalningstid 
år 2 (se figur nedan) för investering baserat på en kalkylperiod om 15 år 
och med en kalkylränta på 5 procent. Att sälja överskottsvärme till 
fjärrvärmenätet medför betydande intäkter för odlingen och bidrar till att 
förbättra lönsamheten. Odlaren kan få en intäkt som motsvarar ca 48 
procent av elkostnaden för belysning.  
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Energiscenario 2 – låg belysningseffekt och belysningstid 

Beräkningsfall 2 med den lägre belysningseffekten på 100 W/m² och 
den lägre belysningstiden på 10 h/dygn åtgår 511 000 kWh/år el. 
Med ett elpris på ca 0.7 kr/kWh inklusive skatt uppgår elkostnaden för 
belysningen till 357 700 kr/år. Merparten av elenergin till belysningen 
omvandlas till värme som kan återvinnas. Med en transmissionsförlust på 
ca 15 procent i väggar, golv och tak återstår 434 350 kWh/år för 
återvinning till fjärrvärme.  

Tabell 2 – Energibalansen för beräkningsfall 2  
Indata Värde Enhet 

Golvyta  1000 m2 

Takhöjd  4 M 

Antal odlingsplan 2 St 

Odlingstemp 25-27 oC 

Total odlingsyta 1400 m2 

Belysning 100 W/m2 

Belysningstid  10 h/dygn 

Energibehov 511 000 kWh/år 

Transmissionsförluster  15%  

Kylbehov  85% av belysningens effekt 

Elkostnad per kWh 0,7 öre/kWh inkl skatt 

Elkostnad 357 700 kr/år 

 

Beräkningen görs på motsvarande sätt som för beräkningsfall 1 med 
ersättning från Stockholm Exergis affärsmodell ”Öppen Fjärrvärme”. 
Kostnaderna för att koppla samman fjärrvärmenätet med kylmaskinen för 
värmeåtervinning har i detta fall bedömts till 250 000 kr. 
Kostnadsminskningen kommer främst från minskade materialkostnader. 
För beräkningsfall 2 uppgår intäkten för såld överskottsvärme årligen till 
171 000 kr.  

Efter avdrag för driftkostnader samt merproduktionskostnader för 
kylmaskinen (värmeåtervinningsdrift), sjunker intäkten netto till 93 000 kr. 
Nuvärdet NPV uppgår till 212 000 kr. IR 35 procent och en 
återbetalningstid år 4 (se figur nedan) för investering baserat på en 
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kalkylperiod om 15 år och en kalkylränta på 5 procent. Att sälja 
överskottsvärme till fjärrvärmenätet är en lönsam affär även i detta fall 
med en halverad belysningseffekt och belysningstid.  

 

 

Att utnyttja lokalens hela golvyta och takhöjd för en maximerad odling i 
flera plan vertikalt har en stor betydelse för ekonomin. I detta fall visar en 
ökad odlingstäthet och ljusintensitet för odlingen en lägre specifik 
energikostnad totalt sett.  

Hänsyn måste naturligtvis tas till vad som är optimalt för vald gröda 
avseende på ljusintensitet, belysningstid och vald temperatur. Denna 
studie visar på två beräkningsfall och hur energikostnaden varierar i 
respektive fall. 
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Affärsmodell och samarbete 

Foto: Norra Djugårdsstaden 



 

 

 

5. Affärsmodeller och samarbete 
 

 

5 a) Vårt förslag av affärsmodell  

 

I den affärsmodell som föreslås i studien bekostar odlingsföretaget 
kostnaden för den initiala investeringskostnaden att ansluta till 
fjärrvärmenätet för att möjliggöra värmeåtervinning. Odlingsföretaget får 
tillbaka investeringen på 2 år i beräkningsfall 1. Kan odlingsföretaget 
odla i fler än 2 plan kan investeringen återbetalas på kortare tid. 

Andra finansieringslösningar för investeringar är möjliga i ett samarbete 
mellan fastighetsägare, odlare och Stockholm Exergi där exempelvis 
investeringen kan delas.  

 
Följande kategorier av aktörer definierades i WP3: 
 

1. Frö/Plantleverantör, samt övriga leveranser till driften. 

2. Odlingsföretag. Fokus på unga teknikbolag.  
3. Fastighetsägare 

4. Energibolag 

5. Entreprenad och byggnation. Med projektets inriktning har vi 

fokuserat på energirelaterad entreprenad. 

6. Teknikleverantörer. Med projektets inriktning har vi fokuserat på 

energirelaterade teknikleverantörer.  

 

5 b) Riktlinjer för avtal Odlingsföretag, Fastighetsägare och 
Energibolag 

Först och främst måste odlingsföretagen få tillgång till lokaler med låg 
hyra. Hyran kommer avgöras av vilket användningsalternativ som 
lokalen har.  
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Intressant är om en odling kan skapa ”följdnytta”. Ett exempel är om 
man kan ventilera in fuktig luft (med låg CO2-halt, hög O2) till kontor, där 
man lider av alltför torr luft under vintertid. Detta kräver då att odlingen 
exempelvis sker i källaren under ett kontor och att gemensamt 
ventilationssystem finns. Möjligen kan en odling som kan ses från ett 
kontor också skapa bättre trivsel. 
Viktiga frågor är längden på hyresavtalet. En odling kan flyttas men 
kostnaden är betydande. 
 
Stockholm Exergi kan upprätta avtal enligt ”Öppen Fjärrvärme”, som är 
en etablerad affärsmodell, som erbjuds till leverantörer som vill sälja 
överskottsvärme.  
 

5 c) Avtal med entreprenörer och teknikleverantörer 

 

Dessa avtal blir enkla om alla ovanstående avtal är på plats. Ingen 
entreprenör eller teknikbolag tar på sig ett uppdrag utan att ha en tydlig 
kund med betalningsförmåga. 

 

Resultat och slutsatser 
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Resultat  
 

 

 

1. Stadsodling har potential att minska klimatpåverkan, öka städernas 
resiliens och bidra till social hållbarhet 

Stadsodlingar med en skyddad odlingsmiljö är en växande 
internationell trend. Det som talar för en fortsatt utvecklingspotential 
är drivet av urbanisering, befolkningstillväxt, klimatförändring och 
teknikutveckling främst inom digitalisering och LED belysning. Andra 
viktiga faktorer är en hållbar och närodlad matproduktion, behovet 
av att minska det traditionella jordbrukets klimatpåverkan, 
resursutnyttjande av vatten och energi.  

 
Vidare har Stockholm en låg livsmedelssäkerhet och 
livsmedelsförsörjning. Är i stor utsträckning beroende av transporter 
utifrån, inte minst av importerade varor. 

 
2. Fjärrvärmenätet kan ge storskalig stadsodling ett nödvändigt 

ekonomiskt incitament. 

3. Ett kommersiellt genombrott för stadsodlingar förutsätter att 
odlingarna kan uppnå en produktivitet, kostnadseffektivitet och 
skalfördelar. På så sätt kan man konkurrera mot importerade 
grönsaker, främst från växthusodlingar i Holland och Spanien. En 
stadsodling drar mycket elenergi till LED belysning för växtbelysning. 

Återvinningen av stora mängder energi är möjlig vid full integeration 
av odling, fastighets, energi- och vattensystem.  

Stockholm och andra städer i Sverige med ett utbyggt fjärrvärmenät 
har en unik fördel internationellt. Stockholm Exergis affärsmodell 
”Öppen Fjärrvärme” kan möjliggöra energibesparande och 
klimatsmarta produktionsanläggningar.  
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Genom att utnyttja det utbyggda fjärrvärmenätet kan 
överskottsvärmen från stadsodlingar återvinnas till fjärrvärmenätet. 
Lösningen ger stadsodlingarna en lägre driftkostnad för energi och 
bidrar till ett ökat kretslopp och resursutnyttjande. 

 

 

4. Digitalisering och teknisk innovation kan ge ytterligare driftsfördelar. 
Det finns starka skäl att anta att ytterligare rationaliseringseffekter kan 
uppnås genom ökad automation och digitalisering av 
odlingssystemen. 

Stockholm har utöver fjärrvärmenätet en unik internationell 
konkurrensfördel i form av en välutbyggd IT/Foodtech-kluster och IT-
infrastruktur som möjliggör digitalisering och återcirkulerande system 
på industriell nivå. 

Utvecklingen av nya recirkulerande urbana odlingssystem stöds 
dessutom av teknikinnovation, klimat- och miljöprogram och 
kommuners sträva efter fossilfria och kretsloppsbaserade lösningar i 
urban infrastruktur och övriga verksamheter. 
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Rekommendation 

 

 

 

 

Vår rekommendation, baserat på resultaten av studien, är att sondera 
möjligheterna till att sätta upp en demonstrationsanläggning för 
högautomatiserade, digitalt styrda odlingssystem i lämplig fastighet i 
Stockholm. 

Demonstrationsanläggningen kan ses som både en testbädd för ny teknik 
som odlingsföretag vill installera (men som inte kan installeras i/under 
befintlig produktion) och som en demonstratör för banbrytande teknik 
med applikation inom stadsodling. Anläggningen bör vara öppen för 
kommersiellt nyttjande för internationella företag. Även företag som odlar 
annat än livsmedel, tex alger, bör ingå i målgruppen. 

Rimligtvis bör demonstration fokusera på teknologier och lösningar för 
energieffektivisering, energiåtervinning, tillvaratagande av andra 
resursflöden (vatten, avfall), automatisering samt på digitalt odlingsstöd i 
hela odlingsprocessen.  
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Diskussion 
 

 

 

Studiens resultat pekar på signifikanta energibesparingar i 
klimatkontrollerade odlingssystem som ansluts till fjärrvärmenät. 
Lösningen skapar unika fördelar för odlingsföretagen som kan sänka sina 
energikostnader och på så sätt förbättra konkurrenskraften och 
lönsamheten.  

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bidrar lösningen till att stödja flera 
övergripande hållbarhetsmål avseende på livsmedelsförsörjning, miljö, 
klimat och resurseffektivitet. För Stockholm Exergi innebär 
energilösningen att överskottsvärmen återvinns från stadsodlingar till 
fjärrvärmenätet på affärsmässiga grunder. Samtidigt främjar resultatet en 
hållbar stadsutveckling och tillväxt med nya arbetstillfällen på ett 
miljöriktigt sätt. 

En fortsatt dialog behövs för att sprida kunskapen och understödja 
samverkan.  Stockholm Exergis och industrins intresse för samverkan är 
avgörande för att denna typ av integrerade urbana system ska 
möjliggöras.   

Ytterligare offentligt stöd kan behövas för att ta fram kommersiellt och 
tekniskt gångbara modeller och pilotapplikationer. För att odlingen ska 
kunna drivas med ett minimum av tillförda resurser, komma närmare 
konsumenter och väsentligt bidra till förbättring av stadsmiljön behöver 
partnerskapet arbeta vidare med: 

 LCA modell för kretsloppsbaserad CEA odling i stadsmiljön, 
 teknisk systemintegration,  
 kapitalisering,  
 Stadens policys för gröna ytor, upphandling och matresiliens 
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Bilagor 
 

 

 

1. Administrativ bilaga  

2. Visualisering plana system 

3. A) och B) Visualisering vertikala system  

4. Visualisering odlingshotell 

5.  A) och B) Digitaliseringsschema 
6.  Ekonomisk redovisning 
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