
Studieresa till Trøndelag 26-27 feb 2020 
på temat industriell symbios 

Resan arrangerades av SMICE – Samskapande Mitt-
nordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi. Värd 
på plats i Trøndelag var Per-Erik Sørås, senior rådgiver 
på Trøndelag Fylkeskommune (motsvarande Regionen) 
och norsk projektledare för SMICE. 

Inom SMICE har man på norsk sida arbetat aktivt 
med industriell symbios, vilket nu är igång på ett flertal 
platser och inom ett flertal branscher i regionen. Resan 
gjordes för att ta del av de norska erfarenheter man 
gjort inom området och på så sätt kunna få en kick-
start i arbetet med att få igång en liknande utveckling 
på svensk sida.  

DELTAGANDE AKTÖRER:
IUC Z-group, Östersund
Fjällhubben Vemdalen Funäsdalen
Näringslivsrådgivare, Krokoms kommun
Näringslivssamordnare/ 
Nyföretagsrådgivare, Åre kommun
Konsult inom bl.a digitala flöden, avfall och industriell 
symbios från Ptino i Åre
Jämtkraf t Strategi & Innovation
SMICE/Region Jämtland Härjedalen
SMICE/Region Jämtland Härjedalen
 

Industriell symbios handlar om att avfall (ett slags material) eller ett biflöde (tänk vattenånga, varmvatten, spillvärme) från ett före-
tag blir en resurs för ett annat företag. Genom att koppla ihop utbud och ef terfrågan blir det som är värdelöst, eller rent av en kostnad 
för den ena, något värdefullt för den andre. Det är också ett sätt att vara mer varsam med våra råmaterial, utmana till ökat cirkulärt 
tänkande och kanske också bidra till ökad resiliens om företagen i högre grad kan hämta sina råvaror hos grannen, än långt därifrån.

Interiör i det nybyggda badhuset i Orkanger, allt varmvatten som används kommer från en industri i 
Thamsklyngen, det håller en temperatur av ca 40 grader. Som back-up finns ett termiskt batteri som 
säkrar upp förbrukningen för 4-5 dagar om fabriken skulle behöva pausa produktionen.



ONSDAG 26 FEB
Thamsklyngen i Orkanger ligger i anslutning till ett industri-
område där företagarna börjat samarbeta mer för att minska 
strömmarna av sådant som vanligtvis blir avfall eller helt 
enkelt släpps ut. På området finns 31 företag, i huvudsak 
inom olja, process- och nutritionsindustri. Inom klyngen tar 
man nu bland annat hand om varmvatten, spillvärme ånga, 
damm och slaktavfall. 

I Thams började arbetet inom SMICE-projektet och förutom 
företagen har bl.a. Næringshagen i Orkdalsregionen, Orkladal 
Næringsforening, Meldal og Orkanger kommune, Innovasjon 
Norge, Trondheimsregionen, NTNU, Sintef og Trøndelag Fylkes- 
kommune varit med. Idag drivs samverkan och utveckling 
framför allt av företagen själva genom en företagarförening.

Arbetet sker med målet att ” Thamsklyngen skal være en 
pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det 
grønne skif tet”. Daglig leder John Kåre Solem berättade om 
symbiosen och visade oss runt på området. Där fick vi bland 
annat se bygget av en stor fjädefäuppfödning, ef tersom be-
hovet av just deras typ av biflöden ringats in. 

Vi fick också se oss omkring i det nya badhuset som byggs, 
där det varma vattnet kommer från en av de stora industrierna 
i närheten. Från samma källa kom även varmvatten som 
lagts i slingor under två utomhusplaner för fotboll, som på 
detta sätt hölls snöfria året runt.

Det ursprungliga kunskapsunderlaget då arbetet med in-
dustriell symbios påbörjdes i Trøndelag kommer bland annat 
från Kalundborg i Danmark, men har stöpts om utifrån lokala 
förutsättningar. Arbetet med Thamsklyngen har involverat 

Bygget av den stora fjäderfäuppfödningen, avfallet därifrån planeras att 
gå till en näraliggande industri inom nutrition  för användning som en del 
i djurfoder (nr 16 på kartan nedan).

Orkanger industripark.

Orkanger industriområde.  Överblick över flöden, pilarna visar flöden av resurser som går ut från området. Kartläggning-
en är gjord av studenter från NTNU.



en mängd aktörer och processen och dess nycklar och fallgro-
par har dokumenterats och de samlade erfarenheterna är ett 
viktigt underlag för det fortsatta arbetet vid nya symbioser.

Vad man bl.a. lyf ter fram är att en stor del av arbetet byg-
ger på att det finns en vilja hos de lokala företagen att vara 
med i förändringsprocessen. Något som nämndes var bl.a. 
vikten av att själva föreningen som bildats (=Thamsklyngen) 
ef tersom man har resurser för att skapa möten mellan aktö-
rerna, vilket underlättar att man lär känna varandra och byg-
ger tillit och förtroende. Själva utvecklingsarbetet sker i olika 
grupper indelade ef ter teman och nya projektidéer kommer 
idag i huvudsak från dessa grupper.

Resurskartläggning görs av den lokala Næringshagen 
(tidigare av studenter från NTNU) och har förutom faktain-
samling, också det viktiga arbetet att sälja in cirkulär ekono-
mi och symbios. Man nämnde även vikten av att de aktiva i 
symbiosen kan enas kring definitioner och värdegrund. Den 
lokala förankringen hos de som stödjer processen har varit 
värdefullt för att få tillitsfulla samtal. 

Det verktyg som visar biströmmar och potential till symbios, 
utvecklas hela tiden genom daglig användning och skall för-
finas ytterligare. Här samarbetar man bl.a. med NTNU. Man 
arbetar också parallellt med ett visualiseringsverktyg (en 
app) för att visa flödena mellan olika aktörer, som på sikt bl.a. 
skulle kunna underlätta för att skapa en marknadsplats för 
spillflöden.
 
Film om framväxten av Thamsklyngen här:  
https://bit.ly/Thamsklyngen 
Besök hemsidan: https://www.thamsklyngen.no/

TORSDAG 27 FEB
Under förmiddagen fick vi ett antal presentationer av repre-
sentanter för olika typer av industriella symbioser och kluster 
Trøndelag. Ef ter lunch besöktes verksamheter i och runt 
Skogn, Verdal.

Dagen började med att Per-Erik Sørås från Trøndelag Fylkes-
kommune berättade om arbetet med smart specialisering 
(S3) i och hur detta är ett viktigt strategiskt verktyg i pro-
cessen att utveckla hållbarare företag och samhället inom 
målen för agenda 2030. Arbetet med industriell symbios är 
en del i hur man i Trøndelag gjort praktik av sin strategi för 
smart specialisering. Strategin för smart specialisering för 
Jämtland Härjedalen är just nu ute på remiss och har bland 
annat haf t Trøndelags strategi som förebild.
Smart specialisering Trøndelag: https://bit.ly/S3_Trondelag
Smart specialisering Jämtland Härjedalen, remissversion: 
https://bit.ly/S3_RegionJH
 
Emil Dælin från SINTEF Helgeland presenterade hur man 
arbetar i Mo Industripark AS i Mo i Rana (ca 50 mil norr om 
Trondheim) med 108 företag inom process, industri och 
service. Industriområdet har växt fram kring ortens gamla 
järnverk och utvecklingen inom symbios och större resurs-
ef fektivitet har bl.a skett tack vare ett nära samarbete med 
forskningsvärlden genom att SINTEF valt att etablera sig i 
Mo. Etableringen skedde mycket tack vare mindsetet bakom 
utvecklingen i industriparken. Visionen är ”Mo Industripark 
har som mål å bli en grønn industripark i verdensklasse, og skape 
verdier gjennom å ha fokus på miljøvennlige og energief fektive tje-
nester og løsninger”. Arbetet bygger på energief fektivisering, 
cirkulär ekonomi och resursef fektivitet och SINTEF bidrar 
genom att bl.a. kartlägga resurser och beskriva möjliga nya 
verksamheter.

Mer om Mo industripark: https://www.mip.no/
Mer om SINTEF: https://www.sintef.no/

En av fotbollsplanerna i Orkanger, i bruk trots snö och vinter.

Överblick över resursflöden i Mo Industripark. 

Ole Svendgard berättade om Fornybarklyngen, en organi-
sation som samordnar ett 70-tal aktörer ur hela värdekedjan 
inom området förnybar energi. Syf tet är att vara en neutral 
aktör som främjar utveckling och nya lösningar. Man har ett 
tätt samarbete med akademin, men ef terfrågan från med-
lemmarna styr agendan. 

Arbetet i nätverket bidrar till att många aktörer kan sam-
ordna sig på ett tema och på så sätt bidra till att skapa struk-
turer och bygga ihop delsystem. Genom att gemensamt upp-



märksamma ev. trösklar i en omställning kan man bidra till 
att överbrygga dem och på så sätt skapa en marknadsutveck-
ling. Områden som lyf tes var t.ex vätgasdrif t både till lands 
och till sjöss, elflyg och stadsplanering med hänsyn till nya 
energislag. Fornybarklyngen är öppna för samarbete och in-
tresserade aktörer är välkomna att kontakta dem!
 
Mer om Fornybarklyngen: https://fornybarklyngen.no/
  
För att bättre ta hand om det avfall som ändå uppstår har 
man på norsk sida nyligen bildat sammanslutningen SeSam-
men med flera verksamheter runt Verdal. SeSammen kallar 
sig avfallsklynge eller avfallskluster. I SeSammen ingår 10 
interkommunale/Kommunale renovasjonsselskaper från 78 
kommuner som arbetar tillsammans, i syf te att bättre kun-
na uppfylla EUs miljömål. Inom avfallssällskapet hanteras 
300 000 ton avfall från privatpersoner varje år. Några ex-
empel på hur klyngen utvecklat avfallshanteringen är ökad 
cirkulering av trä samt rötbart- och komposterbart avfall. 

Vi besökte några av aktörerna som förädlar restträ till 
plywood och matavfall, slaktavfall och slam till biogas och 
jord. De produkter som skapas av restströmmarna, som skiv-
material och jord, är fortfarande på teststadiet men planen 
är att produktionen skall skalas upp och kommersialiseras. 
Framställningen av biogas, som produceras av bl.a. matavfall 
från Åre kommun, är det som kommit längst. Den gasen dri-
ver idag stadsbussarna i Trondheim.

På sikt ser man stor potential i att på sikt utveckla samarbete 
med Skogn Biopark, Fiborgtangen, som är ett kluster som 
växer fram i närheten. Där finns stora resurser i form av bio-
massa och hög kompetens, bl.a. tack vare samarbete med nä-
raliggande universitet. Fiborgtangen/Bioparken vill utveckla 
verksamhet baserad på praktisk cirkulärekonomi med ut-
gångspunkt i den stora mängd bioresurser som finns lokalt. 

Läs mer om SeSammen: https://bit.ly/SeSammen
Läs mer om Ecopro (biogas): https://ecopro.no/
Läs mer om Retura IR (Plywood av restträ): http://retura-ir.no
Läs mer om Fiborgtangen Biopark: https://bit.ly/Fiborgtangen

SMICE är ett svensk-norskt projekt som arbetar med att 
skapa förutsättningar för omställning till cirkulär ekonomi i 
Trøndelag, Jämtland och Härjedalen. Vi arbetar på flera olika 
områden, men en viktig fråga under 2020 kommer att vara 
att fortsätta arbeta med industriell symbios, bl.a. genom att 
stödja olika aktörer och utveckla policys som underlättar för 
nya lösningar. På svensk sida ser vi en stor möjlighet i att ta 
tillvara de norska erfarenheterna för att snabba på utveck-
lingen. Under resan mötte vi stor öppenhet att dela med sig 
av det man gör och skapa samarbeten och af färsmöjligheter 
över gränsen. Där finns en jättepotential! Inte bara för indu-
striell symbios generellt, utan för ett flertal branscher i vår 
region som står inför utmaningar som man redan provar att 
lösa på norsk sida.

I efterdyningarna av studieresan undersöker vi lokala förut- 
sättningar för industriell symbios i Jämtland och Härjedalen, 
en kartläggning som görs i samarbete med IUC Z-group. Vi 
kommer även att undersöka möjligheten att bygga vidare på 
det kartläggningsverktyg som används i Trøndelag för att 
det skall fungera så bra som möjligt för våra förhållanden. 
Vi vill också undersöka möjligheterna att använda det visu-
aliseringsverktyg för utbyte av restflöden (och på sikt även 
marknadsplats), som även det är under utveckling. Överlag 
upplever vi ett växande intresse för industriell symbios i regi-
onen och vi vill samla resurser för fortsatt, fördjupat arbete. 

Kontakta oss om du vill veta mer om resan, industriell symbios 
eller kanske vara med i den fortsatta utvecklingen! 
Hör då av dig till mig på tel +46 (0)70-302 53 96 eller maila 
till: maja.blomqvist@regionjh.se.

Återvinning av restträ på Retura IS i Skogn.

Produktion av torvfri odlingsjord på Jordfabrikkebn.


