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MAt i Cirkulära  
RObusta system 
MACRO är ett Vinnovafinansierat aktörsöverskridande 

projekt med målsättningen att skapa förutsättningar för 

införande av sorterande avloppssystem i storstad och 

omvandlingsområden.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om projektet 
Projektet MACRO syftar till att stimulera innovation hos både 

kommuner och teknikleverantörer samt innovation kring produkter 

och tjänster kopplat till sorterande system för samhällets organiska 

restprodukter. 

Projektet MACRO kommer bidra till att fylla kunskapsluckor avseende både 

teknik och organisation. Genom MACRO skapas fler möjligheter för svenska 

aktörer att utveckla spetskunskap inom området vilket ökar möjligheterna för 

Sverige att positivt bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer. 

 

 
 
 

   



Sammanfattning 
 
Inom ramen för detta projekt har två teknikföretag, Disperator AB och Matavfallskvarn AB initierat 
teknikutvecklingsdelar inom sina verksamhetsområden för att bättre kunna hantera och omhänderta 
matavfall som uppkommer i kök och storkök. RISE AB är samarbetspart till de två företagen med 
uppdrag och syfte att utvärdera gjorda utvecklingsinsatser.  
Insamling och omhändertagande av matavfall är en viktig faktor för att nyttja matavfallets innehåll av 
energi, växtnäringsämnen mm. Detta kan ske på olika metoder varav användande av matavfallskvarn 
med eller utan sammankopplad uppsamling i tank, är en av de metoderna. Det finns dock både för och 
nackdelar med alla system och syfte med detta projekt är att åstadkomma teknikförbättringar som 
bidrar till ökat nyttjande av uppkommet matavfall.  
Vissa matavfallsslag är svåra att sönderdela i kvarnen och brukarna av matavfallskvarnen anvisas 
därmed till att inte lägga dessa matavfallsslag i restfraktionen vilket sänker källsorteringsgraden och 
minskar nyttjandet av de nyttigheter matavfallet innehåller. Disperator AB har inom ramen för 
projektdelen utvecklat matavfallskvarnens prestanda genom att förbättra sönderdelningsegenskaperna 
så att matavfallsslag som är sega t.ex. hela laxskinn, långfibriga t.ex. rabarber och purjolök och hårda 
t.ex. benknotor och rörben kan sönderdelas. Därmed kan de material som idag anges som icke 
önskvärda att lägga i matavfallskvarnen sönderdelas och nyttjas för energiproduktion och som 
växtnäringsmaterial.  
I syfte att avskilja sönderdelat matavfall från övrigt vattenflöde som uppkommer i köket har 
Matavfallskvarn AB initierat en flödesfördelare som vid uppstart av matavfallskvarnen fördelar det 
malda matavfallet till en separat rörledning varifrån det kan samlas upp och omhändertas. Inblandning 
av gråvatten undviks därmed helt.  
I större bostadskomplex eller storkök med installerade matavfallskvarnar uppkommer större mängder 
matavfall blandat med spolvatten. I syfte att koncentrera matavfallet och innehållet av fett har 
Matavfallskvarn AB installerat ett genomströmmande uppsamlingssystem där malt matavfall och fett 
avskiljs i två separata avskiljare. Avskilt sönderdelat matavfall och fett samlas in med avsedd slambil 
och transporterar materialet till en biogasanläggning. Tester har utförs med tre olika inställningar för 
flöden av sönderdelat matavfall och gråvatten. Utsläppsvärdena av suspenderade ämnen och fett efter 
denna avskiljning, som går till avloppsledningsnätet visar att systemet uppfyller Stockholm stads krav 
på utsläppsnivåer för suspenderande ämnen och fett.  
 

Uppdrag 
 
Arbetspaket 5 i projektet MACRO syftar till att stimulera innovation hos både kommuner och 
teknikleverantörer samt innovation kring produkter och tjänster kopplat till sorterande system för 
samhällets organiska restprodukter. Projektet ska bidra till att fylla kunskapsluckor avseende både 
teknik och organisation. Genom MACRO skapas fler möjligheter för svenska aktörer att utveckla 
spetskunskap inom området och detta arbetspaket omfattar flera delar och syftar till att utvärdera och 
bidra till teknikutveckling av möjliga komponenter för insamling, transport och behandling i ett 
sorterande VA-system rörande matavfallskvarnar, snålspolande toaletter, ledningsnät, 
behandlingsteknik, foder-produktion samt en potentialbedömning av teknikerna nationellt och 
internationellt. Inom ramen för denna projektdel har två företag, Disperator AB och Matavfallskvarn 
AB initierat teknikutvecklingsdelar inom sina verksamhetsområden för att bättre kunna hantera och 
omhänderta matavfall. RISE AB är samarbetspart till de två företagen med uppdrag och syfte att 
utvärdera gjorda utvecklingsinsatser.  
 
 
 
 
 



Bakgrund 
 
En matavfallskvarn (MAK) finfördelar matavfall som uppstår i kök från förvaring, vid tillagning och 
från matrester vid måltider. Matavfallskvarnen finns i ett antal olika fabrikat och storlekar och består 
av en motor med påkopplad rivarenhet som finfördelar det tillförda matavfallet. De kan drivas satsvis 
eller kontinuerligt och ofta anges att vatten ska tillföras under drift för att underlätta sönderdelning 
och borttranport av det sönderdelade matavfallet.  
 
Av Sveriges 290 kommuner anger ca 50 st att de tillåter att matavfallskvarnar får installeras och 
kopplas till avloppsledningsnätet. Förutom de två kommunerna Smedjebacken i södra Dalarna och 
Surahammar strax norr om Västerås finns ett mindre antal matavfallskvarnar i ett flertal kommuner 
men långt ifrån alla. Stockholm Stad har tagit beslut om att hushållen fritt får installera MAK utan 
krav på tillståndsprövning. I flertalet andra kommuner krävs tillstånd för installation av MAK. 
Surahammar installerade största delen av sina ca 2 000 MAK i slutet av 90-talet, medan 
Smedjebacken installerade största delen av sina ca 660 MAK i början av 2000-talet.  
 
Leverantörer av MAK anger till användaren dels kvarnfunktion och kvarnbegränsningar. Bland annat 
vad som är tillåtet och lämplig att sönderdela i kvarnen och vad som inte är lämpligt att tillföra. Att 
kvarnarna inte kan omhänderta hela flödet av matavfall, det vill säga alla typer av matavfall anges ofta 
som ett hinder för att tillåta installation av MAK.  
Ett annat hinder är att kommuner till viss del har dålig kännedom om avloppsledningsnätet kapacitet 
och kvalitet, om det klarar ett ökat inslag av finfördelade matavfall utan att problem uppkommer. Ett 
par studier har man inte kunnat påvisa att det uppkommit några problem med påbyggnad av material i 
avloppsledningarna (Karlberg & Norin, 1999, Karlsson et al., 2008, Nilsson et al., 1990). Vissa 
kommuner kan även ha begränsning gällande belastningskapacitet vilket gör att ett ökat inslag av 
matavfallskvarnar kan ge för hög belastning på avloppsreningsverket att det till fullo inte klarar 
reningskraven.    
Det finns även insamlingssystem med MAK som samlar upp sönderdelat matavfall i av 
matavfallsavskiljare och system som är kopplade till sluten tank. Avskiljare och slutna tankar töms 
med uppsamlingsbil.  
 

Objekt och underlag 
 
I detta delprojekt har två företag ingått. Disperator AB började 1956 sälja matavfallskvarnar och har 
sedan dess utvecklat och tillhandahållit utrustning för omhändertagande av matavfall, för kök på land 
såväl som till sjöss samt för livsmedelsindustrin, som möjliggör rötning eller kompostering av 
finfördelade matrester i efterföljande led till nytta för samhället. Matavfallssystem AB säljer 
matavfallskvarnar för både hushåll och storkök och matavfallssystem för större produktionskök. Båda 
företagen har en strävan att utveckla systemen och tekniken för att förbättra och förenkla 
matavfallshanteringen för användaren och förbättra möjligheterna för omhändertagande av matavfall.    
 
Inom ramen för delprojekt Teknikutveckling arbetspaket 5 är målet att utveckla utrustning och 
systemkomponenter som krävs vid omställning till ett kretsloppsanpassat VA-system. 
System med matavfallskvarn finns i olika tekniklösningar. Det traditionella är att koppla 
matavfallskvarnen till avloppsnätet via ett rör från köket. Matavfallet transporteras med hjälp av det 
spolvatten som tillförs rörsystemet till reningsverket där det genomgår de behandlingssteg som finns 
tillhanda, normalt mekanisk-, biologisk-, kemisk- och kväverening. Överskottsslam som uppkommer i 
de olika reningsstegen behandlas ofta i en rötningsanläggning för att stabilisera slammet och erhålla 
biogas i samband med att nedbrytning av organiskt material sker. 
 
 
 
    



Tabell 1. Exempel på system för Insamlingssystem för matavfall  
System Förvaring Insamling Behandling 

Ej källsortering av matavfall Säck/kärl Komprimerande 
insamlingsbil Förbränningsanl. 

Källsortering av matavfall Säck/kärl Ej komprimerande 
insamlingsbil Rötninganl. 

    

Matavfallskvarn Lagring i sluten tank Slambil Rötningsanl. 

Matavfallskvarn 
Avskiljning i slam- och 

fettavskiljare 
Slambil Rötningsanl. 

Matavfallskvarn 
Anslutning till 

avloppsledningsnätet 
- Rötningsanl. på 

avloppsteninsverk 

 
I kommuner som inte infört längre gående källsortering av matavfall samlas matavfallet in blandat 
med övrigt restavfall i en och samma påse som sedan samlas in med komprimerande insamlingsbil. 
Större delen av detta blandavfall transporteras till förbränningsanläggning för att eldas. Värmeenergi 
tillvaratas och i flertalet fall produceras även elenergi.  
I kommuner med längre gående källsortering av matavfall i säck/kärl samlas matavfallet in med icke 
komprimerande insamlingsbil för att förhindra vätskeläckage. Huvuddelen av detta matavfall 
transporteras till rötningsanläggning för biogas- och biogödselproduktion.  Matavfallet behöver 
förbehandlas bland annat genom sönderdelning, utsortering av främmande material, homogenisering 
och hygienisering innan det matas in i rötkammaren.   
Insamlingssystem med matavfallskvarnar kan utföras på ett flertal sätt.  

- Matavfallskvarnen ansluts till avloppsledningsnätet. I detta fall sker transport av sönderdelat 
matavfall blandat med övrigt spillvattenflöde genom avloppsledningsnätet till ett 
avloppsreningsverk där vätskeflödet renas i flera steg. Under reningsprocessen genereras 
överskottsslam som på flertalet avloppsreningsverk stabiliseras i en rötkammare.  
 

- Matavfallkvarnen ansluts till ett avskiljarsystem med matavfallsavskiljare och fettavskiljare 
som kopplas i serie. Vätskeflödet efter avskiljarna ansluts till spillvattenätet för vidare 
transport till ett avloppsreningsverk för rening. Avskilt matavfall och fettslam kräver ingen 
ytterligare sönderdelning eller sortering av främmande material utan kan blandas in med 
övrigt förbehandlat material i biogasanläggningen innan hygienisering och kan därefter 
pumpas in till rötkammare.    
 

- Matavfallskvarnen ansluts till en sluten uppsamlingstank. Sönderdelat matavfall 
rinner/pumpas till uppsamlingstanken och förvaras där under 3 – 5 veckor innan hämtning. 
Insamling sker med slambil. Sönderdelat matavfall kräver ingen ytterligare sönderdelning 
eller sortering av främmande material utan kan blandas in med övrigt förbehandlat material i 
en biogasanläggning före hygienisering och kan därefter pumpas in till rötkammare.    
     



 

Figur 1. Illustration av matavfallskvarn i diskbänk i kök. 
 
Beroende på utformning av sönderdelningsutrustningen i matavfallskvarnen finns mer eller mindre 
begränsningar för vad som kan tillföras och sönderdelas, vad som är svårare att sönderdela och vad 
inte kan sönderdelas.  
 
Det anges ofta i leverantörernas anvisningar vad som kan sönderdelas i matavfallkvarn och att det 
finns vissa typer av matavfall är mindre lämpligt att tillföra kvarnen för sönderdelning samt om det 
finns några typer av matavfallslag som inte kan tillföras och sönderdelas. Vissa typer av matavfall kan 
antingen vara för hårda, för sega eller består av för långa och sega fibrer för att uppnå en snabb 
sönderdelning. Kvarnen sönderdelar normalt matavfallet till partiklar med storleken <4 mm under 5 – 
20 sekunder. 
 
Matavfall som anges vara enklare och får en snabb sönderdelning anges vara en blandning av: 
grönsaker, frukt, rotfrukter, ris, pasta, kött, fisk, fiskrens, räk- och kräftskal, kyckling- och mindre 
köttben, äggskal, kaffesump med filter, blött hushållspapper.   
 
Mer svårmalet matavfall kan vara större mängder av bananskal, purjolök, större råa senor från 
köttrester, hela råa laxskinn etc. Vissa problem kan uppkomma i de situationer större mängder med 
avångat ris, pasta eller deg tillförs kvarnen. Leverantörerna rekommenderar att då större mängder av 
dessa matavfallslag uppkommit att dessa ska klippas/skäras innan tillförsel i kvarn. Det gäller främst 
långfibrigt och segt matavfall som bananskal, purjolök, laxskinn o senor mm som klipps till mindre 
bitar innan malning samt att blanda ris, pasta, deg mm med andra matavfallslag och tillföra något 
större mängd vatten vid malning. Generellt kan sägas att modeller av matavfallskvarnar med större 
malningskapacitet och starkare motor har bättre sönderdelningsegenskaper än de mindre modellerna. 
(Disperator AB, Matavfallskvarn AB)  
 
 

Teknikutveckling (del I) av matavfallskvarnen (Disperator AB) 
Syfte och mål  
Inom ramen för detta delprojekt avser Disperator AB att vidareutveckla sönderdelningsegenskaperna i 
matavfallkvarnen i syfte att ytterligare öka möjligheterna att sönderdela även de matavfallsslag som 
varit svåra att sönderdela med dagens teknik. Därigenom minimeras risken att något matavfall ska 
behöva läggas i annat avfallskärl som exempelvis restavfallet.  
 



Matavfallskvarnens utförande från Disperator. 
Matavfallskvarnen består i huvudsak av en malningsenhet och en drivenhet. Matavfallet tillförs till en 
malningskammare där sönderdelning sker med hjälp av roterande rivare och malningskammarens 
yttervägg. Sönderdelat material forslas till kvarnutloppet och vidare till uppsamlingstank, avskiljare 
alternativt spillvattennätet.   

 

Figur 2. Genomskärande skiss av matavfallskvarn.  
Inför sönderdelning tillförs ett visst vattenflöde till kvarnen. Vattnet ska dels underlätta evakuering av 
sönderdelat matavfall och dels bidra till snabbare sönderdelning samt förhindra valvbildning i 
kvarnhuset. På den roterade skivan finns rörliga eller fasta klackar som dels bidrar till sönderdelning 
och dels skjuvar/skär matavfallet då det bringas mot den fast monterade rivarkransen i kvarnhusets 
ytterkant. Rivarkransen är utformad med evakueringshål för att underlätta ett snabbt utflöde av 
sönderdelat matavfall. Även den roterande skivan har ett antal evakueringshål som ytterligare 
förbättrar avgång av sönderdelat matavfall.   

 



 

Figur 3. Kvarnhusets sönderdelningsutrustning.  
 
 
Motoreffekten i MAK bedöms vara mellan 500 – 1 500 W. Användandet sker under kortare stunder 
och matavfall kräver relativt litet effektuttag vid drift vilket innebär att ca 3 – 4 kWh förbrukas per 
hushåll och år. Vattenförbrukningen vid användande är ca 0,5 – 2,5 dl per sekund beroende på behov 
och tryck, vilket motsvarar uppemot ca 3,8 l vatten per hushåll och dag vid normalt användande.  
 

Matavfall som anges lämpligt att lägga i matavfallskvarnen.  
 
Nedan anges riktlinjer för vad som kan tillföras matavfallskvarn från några huvudmän och 
leverantörer.  
 
Smedjebackens kommun – Huvuddelen av allt matavfall kan malas i kvarnen. Frukt och grönsaksrens, 
matrester, skal av 
räkor och kräftor, kycklingben. Undantaget är främst större ben (rörben), och 
hårda kärnor tex. avokadokärnor. Skinn från kyckling, fisk och korv, purjolök och 
bananskal etc. med långa fibrer bör klippas i mindre bitar innan sönderdelning. 
Skulle någon av misstag tillföra något främmande föremål utlöses kvarnens säkring. Efter avlägsnande 
av föremålen trycker man på återställningsknappen och kvarnen går som vanligt igen (Wessman 
Barken vatten och återvinning AB (WBAB)). 
 
Matavfallssystem AB – Det mesta går att mala i en avfallskvarn men det finns vissa typer av matrester 
som man bör undvika. Exempel på dessa är (https://www.matavfallssystem.se/): 

• Kronärtskocka 

• råa fiskskinn 

• musslor och ostronskal 
• köttben (bidrar heller inte till någon biogasproduktion) 
• slaktrester, senor och fett 
• deg i större mängder 
• långfibriga växter bör delas i mindre delar. 



 
Surahammars kommunalteknik AB – Vad kan malas ner i en matavfallskvarn? 
Det mesta kan faktiskt malas ner. Grönsaker som är långfibriga t.ex. rabarber och selleri bör undvikas. 
De långa fibrerna kan inte malas ner i små partiklar. ”Segt” material som rått fiskskinn och stora hårda 
köttben är inte heller lämpliga att mala ner. Däremot går det bra att mala ner små ben som kyckling- 
och fiskben. (Surahammars KommunalTeknik) 
 

Teknikutvecklingsdel (II) flödesfördelning och avskiljning 
(Matavfallsystem AB) 
Matavfallskvarn med kopplad flödesfördelare (switch): 
En matavfallskvarn, i detta fall en Kitchen Friend W6, installeras i ett diskbänksskåp. På utloppssidan 
av matavfallskvarnen ansluts en flödesfördelare ”switch” med syfte att dels fördela flödet av malt 
matavfall till särskild ledning med uppsamling och dels gråvattenflöde utan matavfall direkt till 
spillvattennätet. Flödesfördelaren med vattenlås, ventil och tidlås aktiveras i samband med att 
matavfallskvarnen startas och ställs i MAK-läget. Flödet av sönderdelat matavfall uppsamlas genom 
självrinning till särskild uppsamlingstank. Det är brukaren av utrustningen som avgör hur länge 
kvarnen ska vara i gång genom att lyssna till ljudet från kvarnen då den är tom från matavfall. Då 
ljudnivån sjunker till låg nivå och ingen malning sker är det en ”signal” om att kvarnhuset är tomt och 
kvarnen kan stängas av.  
Spolvatten som dels ska underlätta sönderdelning av matavfallet och dels hjälpa till att transportera 
malt matavfall i ledningssystemet tillförs direkt till avfallskvarnen. En viss osäkerhet råder kring 
vilken mängd spolvatten som krävs för att transportera matavfallet i rörsystemet. Onödigt höga 
spolvattenmängder ger behov av stora lagringsvolymer samt låga ts-halter i uppsamlingstanken.  
Flödefördelaren är som grund inställd att vid normalläge fördela gråvatten direkt till 
avloppsledningsnätet. Då matavfallskvarnen inte startas leds därmed vattenflödet direkt till 
avloppsledningen och till spillvattennätet.  
 

Syfte 

Som en andra del av detta delprojekt avser Matavfallssystem AB att utveckla en flödesriktare i syfte 
att särskilja flöden innehållande sönderdelat matavfall och flöden icke innehållande matavfall. 
Matavfallssystem AB ska även utreda effekterna av olika systeminställningar av i ett seriekopplat 
avskiljarsystem bestående av matavfall kopplat till matavfallsavskiljare och fettavskiljare i serie.  
 
Flödesfördelaren är en ny utrustning och därmed finns osäkerhet kring dess funktion att fördela flödet 
på rätt sätt vid låga vattenflöden dels gällande förflyttning av malt matavfall i rörsystemet och dels att 
förhindra risken för sedimentering och avlagringar.   
 
Syftet med testet var i första hand att kontrollera funktionen på flödesfördelaren och i andra hand om 
det uppkommer några problem i samband med malning och transport av malt matavfall i samband 
med att flödesfördelaren används.  
 
Syftet med avskiljning av matavfall och fett i ett genomströmmande system är i första hand att 
uppfylla utsläppskraven gällande slam och fett på avloppsledningsnätet och att i så hög grad som 
möjligt avskilja organiskt material i form av matavfall och fett från vattnet. Därigenom kan behovet av 
stora lagringstankar och täta tömningsintervaller undvikas.     
 

Avgränsning 

Testerna med att mala och transportera matavfallet i rörledningarna har inte genomförts som 
långtidstester. Detta får till följd att inga resultat finns från eventuell avlagring i flödesfördelaren som 
kan få till följd att fördelaren hindras av material. Det får även till följd att någon bedömning av 
sedimentering och lagring i rörledningarna inte kunnat utföras. För detta krävs testperioder som är 
betydligt längre än vad projekttiden i detta projekt tillåter.  



Under testet användes matavfall som insamlats från ett större kök med ca 500 måltidsgäster. Vid uttag 
av prover för sönderdelning fanns en strävan att erhålla ett så lika matavfall med lika beståndsdelar i 
varje prov. En viss variation kan dock förekomma.   
 

Flödesfördelare – matavfallskvarn kopplad till en flödesfördelare  
Under diskhon monteras en matavfallskvarn. Vid utloppet av kvarnhuset ansluts den flödesfördelare 
med ventil och tidlås med syfte att dels fördela flödet av malt matavfall till särskild ledning med 
uppsamling och dels gråvattenflöde utan matavfall direkt till spillvattennätet. Flödesfördelaren har två 
utgående rör, ett för vartdera flöde.  
 
Under normal hantering av vatten i köket är flödesfördelaren inställd så att uppkommet gråvatten 
rinner genom matavfallskvarnen direkt till spillvattennätet. I samband med att malning av matavfall 
ska ske startas matavfallskvarnen och därigenom aktiveras flödesfördelaren med att ändra 
flödesriktningen, ställs i MAK-läget, så att matavfallet kan transporteras i separat rör. Flödet av 
sönderdelat matavfall uppsamlas genom självrinning till särskild avskiljartank. 
 
 

  
 

Figur 4. Flödesfördelare som första prototyp som ingick i testen. Spolning och utsläpp av gråvatten vänster bild 
och malning av matavfall höger bild. 
 
 

 

Figur 5. Principskiss för system med matavfallskvarn, flödesfördelare och rörsystem i diskbänkskåp. 
 
Flödesfördelaren avses att installeras i flerbostadshus med ett flertal hushåll. Sammankoppling av vart 
och ett kök ger ett gemensamt flöde av malt matavfall som kan samlas upp i ett genomströmmande 



avskiljarsystem. Flödet från den längst bort belägna anslutningspunkten bidrar till flödet från de 
lägenheter som är anslutna närmre stammen genom att installationerna i respektive lägenhet genererar 
ett ackumulerat flöde. Utifrån att en mindre lägenhet genererar en mindre mängd matavfall vilket 
relativt behöver något mer vatten för transporten i röret jämfört med ett hushåll med större volymer. 
Detta flöde kan justeras på respektive enhet i samband med installation eller service. 
 

 

Figur 6. Principskiss för system med matavfallskvarn, flödesfördelare placerade i ett flertal hushåll kopplat till 
med uppsamling i avskiljarsystem för matavfall.   
 
 
 
Genomströmmande system med matavfallskvarn, matavfallsavskiljare och 
fettavskiljare 

 
Det genomströmmande systemet installerades i anslutning till en livsmedelsbutik COOP i norra 
Djurgårdsstaden. Livsmedel i alla former som finns kvar i butiken efter utgångsdatum, äldre grönsaker 
mm omhändertas genom sönderdelning i matavfallskvarn som är kopplad till ett genomströmmande 
avskiljarsystem. Detta system är uppdelat på en matavfallsavskiljare och en fettavskiljare. Dessa kan 
kopplas på olika sätt vilket framgår nedan. Till avskiljarna är även vatten från disk och golvbrunn 
kopplat.    
 
Koncept 1:  
Befintlig matavfallskvarn (Kitchen Friend W6) placeras i ett antal hushåll, i detta fall i 
livsmedelsbutik. På utloppet av matavfallskvarnen kopplas en flödesomkopplare ”switch” som 
fördelar flödet av matavfall till särskild ledning och uppsamling. Flödesfördelaren med vattenlås, 
ventil och tidlås ska aktiveras då matavfallskvarnen startas. Sönderdelat matavfall uppsamlas genom 
självrinning till särskild behållare. Det är brukaren som avgör hur länge kvarnen ska vara i gång 
genom erfarenhet om att ljudnivån ger signal om när kvarnhuset är tomt. 
Då matavfallskvarn inte är startad leds vatten mm till avloppsledningen genom att Flödesfördelaren är 
ställd i det andra läget.  
Vatten tillförs direkt till avfallskvarnen. Osäkerhet råder kring flödesbehov av vatten för att 
transportera matavfallet i rörsystemet.  
Osäkerhet råder även kring behov av minsta vattenflöde för att förhindra risken för sedimentering och 
avlagringar i rörledningssystemet. Detta behöver testas under kontrollerade former i ett flerbostadshus 



eller likande för att kunna påvisa eventuella problem. Förslag finns om att göra dessa tester i 
Stockholm stads hus.  
 

 
Koncept 2. Matavfallskvarn i uppsamlingssystem med matavfallsavskiljare och fettavskiljare med tre 
olika kopplingssystem för flöde.  
 
Systemdel 1: Matavfallskvarn, modell IMC 1604X, installeras i kök. Malet matavfall och det samlade 
flödet från tillagningsutrustning och golvbrunnar samlas upp i matavfallsavskiljare. Klarfas i 
matavfallsavskiljaren rinner till efterföljande fettavskiljare. Avskilt matavfall och fett insamlas med 
slambil. Systemet kan integreras i en befintlig köksinstallation om utrymme och dimensionering 
tillåter det. En nackdel är att det avskilda matavfallet är blandat med övrigt spillvatten och fraktionen 
innehåller rengöringsmedel och diskmedel. Slamavskiljaren måste stå i anslutning till fettavskiljaren.  

 
 

Figur 7. Systeminställning 1.  

Systemdel 2: Matavfallskvarn i uppsamlingssystem med en eller flera matavfallskvarnar kopplade till 
samma avlopp. Endast sönderdelat matavfall leds in i Matavfallsavskiljaren. Det samlade flödet från 
tillagningsutrustning och golvbrunnar kopplas till fettavskiljaren. Klarfas från matavfallsavskiljaren 
leds till fettavskiljaren.  
 
Systemet kan integreras i en befintlig köksinstallation om utrymme och dimensionering tillåter det. 
Det avskilda matavfallet är inte blandat med övrigt spillvatten och fraktionen innehåller 
rengöringsmedel och diskmedel. Slamavskiljaren behöver vara placerad innan fettavskiljaren och 
måste ha ett fall men behäver inte stå in anslutning till fettavskljaren.   
 
 
 



 
 

Figur 8. Systeminställning 2.  

Systemdel 3: Befintlig matavfallskvarn i uppsamlingssystem med en eller flera matavfallskvarnar 
kopplade till samma avlopp. Endast sönderdelat matavfall leds in i slamavskiljaren. Det samlade flödet 
från tillagningsutrustning och golvbrunnar kopplas till fettavskiljaren. Vätska från slamavskiljaren 
pumpas till fettavskiljaren.  

Systemet kan integreras i en befintlig köksinstallation om utrymme och dimensionering tillåter det. 
Det avskilda matavfallet är inte blandat med övrigt spillvatten och fraktionen innehåller 
rengöringsmedel och diskmedel. Slamavskiljaren behöver inte stå i anslutning till fettavskiljaren 
 

 

Figur 9. Systeminställning 3. 
 



Systemdel 4: Befintlig matavfallskvarn i uppsamlingssystem med en eller flera matavfallskvarnar 
kopplade till samma avlopp. Endast sönderdelat matavfall leds in i slamavskiljaren. Det samlade flödet 
från tillagningsutrustning och golvbrunnar kopplas till fettavskiljaren. Vätska från slamavskiljaren 
pumpas till avloppsledningen.  
 
Systemet kan integreras i en befintlig köksinstallation om utrymme och dimensionering tillåter det. 
Det avskilda matavfallet är inte blandat med övrigt spillvatten och fraktionen som innehåller 
rengöringsmedel och diskmedel. Fettavskiljaren belastas inte med gråvatten från disk och rengöring. 
Slamavskiljaren behöver inte stå i anslutning till fettavskiljaren. 
 
 
 

 

  Figur 10. Systeminställning 4. 
 
 

Undersökningar och mätningar 
 

Teknikutveckling (del I) Matavfallskvarn (Disperator AB) 

 

Genomförande av test 
Utvecklingsarbetet har genomgåtts av ett flertal omgångar av utformningsarbete kopplat till 
uppföljningstester. Dessa är utförda i ett flertal omgångar där de första initiala testerna är utförda vid 
Disperator AB i Stockholm. Då utvecklingsarbetet nått så långt att mer omfattande tester kunde 
påbörjas utfördes dessa i Uppsala vid RISE AB.  
 
Testerna utfördes med inriktning att sönderdela tre grupper av matavfall som anges svåra eller ej 
lämpliga att tillföra matavfallskvarnen. De valda matavfallsgrupperna är normalt svåra att sönderdela 
och tar lång tid innan det är finfördelat. Som referensmaterial valdes vanlig lunchmat från restaurang. 
Vid avslutningsfasen av testarbetet utfördes testerna dessa på: 

1. Sega matavfallsslag – i detta fall valdes hela fiskskinn från lax, 50 – 70 cm långa och med 
maximal bredd ca 20 cm.  

2. Långfibriga matavfallslag t material – i detta fall valdes hela rabarber och purjolöksstjälkar, 40 
– 60 cm med diameter 1 – 4 cm.  



3. Hårda matavfallsmaterial – i detta fall valdes ben från nöt- o grisdjur i form av knotor och 
rörben. 

 
Under testet kontrollerades tillförd mängd, sönderdelningstid, behov av tillförd mängs spolvätska och 
partikelstorlek på sönderdelat material. 
 

Teknikutveckling (del II) flödesfördelare och genomströmmande 
uppsamlingssystem (Matavfallskvarn AB) 

 
Genomförande av test. 
Matavfall bestående av berednings- och tillagningsrester, överbliven mat och tallriksavskrap var lagt i 
ett större plastkärl. Matavfallet bestod av bröd, potatis, pasta, ris, grönsaker av olika slag mm. Inför 
sönderdelningstestet vägdes ett likartat matavfall upp i med vikterna 0,4 kg, 0,6 kg, 0,8 kg 1 kg 
respektive 1,2 kg.  
En flödesmätare installerades före tilloppsröret på matavfallkvarn där aktuellt flöde kan avläsas. Enligt 
uppgift från Matkvarnsystem AB är normalt flöde vid sönderdelning ca 20 l per minut (ca 0,33 l per 
sekund). Flödet under testet varierades från ca 0,05 l per sekund motsvarande 3 l per minut till ca 0,3 l 
per sekund. Flödet reglerades stegvis uppåt med 0,05 l per sekund till 0,3 l per sekund vilket motsvarar 
18 liter per minut.  
Matavfallskvarnen är utformad för satsvis matning vilket innebär att hela mängden matavfall tillförds 
innan start och att kvarnen sedan körs till dess att den är tom innan nytt matavfall tillförs. Vid start av 
matavfallskvarnen, vilket sker manuellt med en start/stoppknapp, justeras flödesmätaren i läge för 
insamling av matavfall och tillförsel av spolvatten startar med automatik. Efter avslutad malning 
fortsätter vattenflöde i ca 10 sekunder för att spola ur kvarvarande matavfall i kvarnhuset och i 
utloppet av rörsystemet därefter ställs flödesfördelaren i normalläge för avrinning till 
avloppsledningsnätet.    
 

 

Figur 11. Matavfall som tillförs kvarn inför malning. Mängd motsvarande 1 kg.   
 
 
   
 
 
 
 
 



Resultat 
 

Teknikutveckling (del I) Utveckling matavfallskvarn (Disperator AB) 
Tester med olika matavfallsslag har visat att det går att åstadkomma sönderdelning av de 
matavfallsslag som tidigare angetts svåra eller olämplig att tillföra matavfallskvarn.  
 
Den förändrade utformningen av kvarnen för att klara dessa material fick dock effekten att 
sönderdelningstiden ökade någon % tidsmässigt relativt sönderdelning av vanlig lunchmat i 
motsvarande mängd matavfall.   
 
Sönderdelning av fiskskinn utföll med acceptabla resultat. Tidsmässigt kräves några sekunder längre 
tid än vid sönderdelning av lunchmat. Det sönderdelade materialet bestod till huvuddelen av små 
sönderdelade partiklar men det förekom även några längre långsmala skinnbitar med längder som var 
upp till ca 8 cm och tjocklek ca 5 mm.  
 
Sönderdelning av rabarber och purjolök utföll med acceptabla resultat där sönderdelningstiden är 
kortare än vid sönderdelning av fiskskinn. Huvuddelen av det sönderdelade materialet blev finfördelat 
men ett visst inslag av ”trådar” av rabarber och purjolök förekom.  
 
Sönderdelning av köttben utföll med acceptabelt sönderdelningsresultat. Inga större bitar förekom i det 
sönderdelade materialet. Dock ökade ljudnivån då bitar av ben kastades runt i kvarnhuset innan 
partikelstorleken reducerats och ljudnivån sjönk.  
 
Vid malning av de tre ovan nämnda materialen underlättas sönderdelningen, kortare 
sönderdelningstid, om vatten tillförs då materialet sönderdelas.   
  
Teknikutveckling (del II) Flödesfördelare (Matavfallskvarn AB) 

Matavfall läggs i inmatningsröret till matavfallskvarnen. Vid tillförsel av den typ av blandat matavfall 
som användes i detta försök, möjliggör kvarnhusets volym att mängder över 0,8 kg inte kan tillföras, 
se figur 4. Vid tillförsel av matavfallsmängder utöver 0,8 kg hamnar matavfall i tillförselröret och i 
diskbänkshon och tilloppsröret kan inte förslutas med tillhörande lock. Startas matavfallskvarnen utan 
förslutning kan vätska och sönderdelat matavfall stänka upp i hon och i köket med eventuell risk för 
skador.  En kvarnmodell med större kapacitet löser detta problem.  
I normalläge, då matavfallskvarn inte är i drift, är flödesfördelare inställd för att gråvatten ska rinna 
direkt till spillvattenledningen. Vattens som spolas från vattenkranen eller hälls ner i diskhon rinner 
genom matavfallskvarnen och sedan till spillvattennätet. Vid uppstart av matavfallskvarnen ges 
samtidigt en signal till flödesfördelaren för injustering av fördelaren så att flödet med malt matavfall 
och spolvatten går i rörledning för uppsamling i separat behållare.   
Resultaten från genomförda sönderdelningstester visar att av flödesfördelare för sortering av malt 
matavfall i hushållskök från gråvatten fungerar tillfredställande utan några problem med att något 
flöde leds i fel riktning. Flödesfördelaren har under testet inte använts kontinuerligt under någon 
längre tid vilket innebär att eventuella problem med avlagringar i flödesfördelaren som kan hindra 
dess funktion inte har upptäckts.  
Vid malning med det lägsta flödet, 3 liter per minut, och minsta mängden matavfall, 0,4 kg, fanns 
tendenser till att malt matavfall upplagrades i utloppet av kvarnen för att strax därefter spolas ut i 
rörledningen efterföljt av en mängd vattenrikt material. Då mängden matavfall ökades till 0,8 kg fanns 
en tydlig tendens till att matavfallet ansamlades i kvarnen och i utloppet av kvarnhuset. Genom den 
allt större mängd spolvatten pressades sedan det malda matavfallet ut som en plugg följt av ett 
vattenrikt material.  
Då spolvattenmängderna ökade minskar denna effekt för att helt vara borta då spolvattenmängden 
uppgick till 15 liter per minut och därutöver. 
Tiden för sönderdelning av matavfall varierar framför allt med mängd tillfört matavfall, 
sammansättningen av matavfallet och mängd tillfört vatten. Utifrån de tester om utförts ökar tiden för 



sönderdelning med mängden matavfall utifrån en konstant flödesmängd av spolvatten. Då 
spolvattenmängden ökar förkortas sönderdelningstiden till en viss nivå.  
Tid för sönderdelning registrerades från den tidpunkt för start av matavfallskvarn till dess att ljud från 
matavfallskvarnen anger att allt är malt och den går tom varvid matavfallskvarnen stängs av samt den 
tid som spolvattnet flödar efter att kvarnen stängts av.   
Eftersom sönderdelningstiden varierar mycket beroende på sammansättning och karakteristik av 
matavfallet redovisas inga siffror på sönderdelningstiden.   
 

Genomströmmande avskiljarsystem 

Resultat från genomströmmande system med matavfallskvarn kopplat till slam- och fettavskiljare visar 
på att avskiljningsgraden av slam och fett är så hög att utsläppskraven från Stockholm Vatten och 
avfall uppnås. 
 
Provtagning utfördes då systemet var i drift, alltså då personal sönderdelade matavfall och ett flöde av 
sönderdelat matavfall och spolvatten tillfördes avskiljarna. Det normala förfarandet var att matavfall 
samlades intill matavfallskvarnen och att kampanjkörning genomfördes en gång per dygn av 
ihopsamlat matavfall. Provtagning skedde på inkommande flöde, flöde mellan slam- och fettavskiljare 
och utgående från fettavskiljare. Provtagning har genomförts ett visst antal dagar per 
systeminställning, alltså inte alla dagar. Utifrån detta har det inte funnits underlag nog för att kunna 
materialbalansberäkningar.  
Provtagning har skett genom att ett större antal delprover tagit ut till ett moderprov. Detta prov har 
sedan homogeniserats och tre delprover har tagit ut för analys.   
 
Prover uttagna från de tre olika systemlägena 1 – 3 sändes för analys. För prover från systemläge 1 
och 2 kunde inte laboratoriet utföra samtlig beställda analyser vilket innebär att dessa analyssvar 
saknas i tabellerna nedan. Bedömning gjordes att systemet belastades med väldigt låga mängder i 
relation till kapaciteten för avskiljarna. Därav tillfördes externt matavfall till systemet och uppföljande 
analyser utfördes vilka redvisas i separat tabell för var systeminställning.     

Tabell 2. Innehåll av fett, BOD7, Susp, P och N i flöden vid driftläge 1 vid kampanjprovtagning, medelvärde 6 
provtagningar. 
 

Systemläge 1 Fett avskiljbart Fett emulgerat Fett eterlösligt BOD7 Susp p N 
 Mg/l (beräknat) Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l g/l 
Ingående - - 1,78 - 14,37 - 38,9 
Mellan - - 0,43 - 2,7 - 119,3 
Utgående - - O,15 - 1,93 - 112,3 
Gränsvärde/i-
taxa 

50   250 300 10 45 

 

Tabell 3. Innehåll av fett, BOD7, Susp, P och N i flöden vid driftläge 1 vid dygnsprovtagning. 
 
 

Systemläge 1 Fett avskiljbart Fett emulgerat Fett eterlösligt BOD7 Susp p N 
 Mg/l (beräknat) Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 
Ingående     16 000   
Mellan 30 130 160 4 100 370 52 150 
Utgående 30 320 350 2 300 210 37 84 
Gränsvärde/i-
taxa 

50   250 300 10 45 

 

 

 

 



 

Tabell 4. Innehåll av fett, BOD7, Susp, P och N i flöden vid driftläge 2 vid kampanjprovtagning, medelvärde 3 
provtagningar. 
 

Systemläge 2 Fett avskiljbart Fett emulgerat Fett eterlösligt BOD7 Susp p N 
 Mg/l (beräknat) Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 
Ingående - - 7,48 - 24,44 - - 
Mellan - - 30,52 - 35,59 - - 
Utgående - - 0,09 - 2,06 - - 
Gränsvärde/i-
taxa 

50   250 300 10 45 

 

Tabell 5. Innehåll av fett, BOD7, Susp, P och N i flöden vid driftläge 2 vid dygnsprovtagning. 
 

Systemläge 2 Fett avskiljbart Fett emulgerat Fett eterlösligt BOD7 Susp p N 
 Mg/l (beräknat) Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 
Ingående >4 880 120 >5 000 14 000 12 000 59 120 
Mellan 400 1 200 1 600     
Utgående 0 450 450 2 200 400 30 50 
Gränsvärde/i-
taxa 

50   250 300 10 45 

 

Tabell 6. Innehåll av fett, BOD7, Susp, P och N i flöden vid driftläge 3 vid kampanjprovtagning, medelvärde 3 
provtagningar. 
 

Systemläge 3 Fett avskiljbart Fett emulgerat Fett 
eterlösligt 

BOD7 Susp p N 

 Mg/l (beräknat) Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 
Ingående - - - - - - - 
Mellan - - 376,67 - 8 300 38,33 350,00 
Utgående - - 370,0 - 3 200 23,00 149,67 
Gränsvärde/i-
taxa 

50   250 300 10 45 

 
 

Tabell 7. Innehåll av fett, BOD7, Susp, P och N i flöden vid driftläge 3 vid dygnsprovtagning. Provtagning vid 
olika grumlighetsnivåer 2 %, 2,9 % och 8 %. 
 

Systemläge 3 Fett 
avskiljbart 

Fett 
emulgerat 

Fett 
eterlösligt 

BOD7 Susp p N pH 

 Mg/l 
(beräknat) 

Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l  

Grumlighetsnivå         
2 % 66 64 130 5 800 260 71 140 4,1 
2,9 % 280 120 400 6 100 610 57 90 4,1 
8 % 187 73 260 5 800 580 56 160 4,1 
Gränsvärde/i-
taxa 

50   250 300 10 45 6,5 

 
 
 

Systemläge 3 Susp p N Glödrest 
 Mg/l Mg/l Mg/l % 
Rörprov 630 69 220 1,6 
Gränsvärde/i-
taxa 

300 10 45  



Bedömning 
 
Genom bättringar av matavfallskvarnens prestanda kan fler typer av matavfall sönderdelas och 
omhändertas genom biologisk behandling och nyttjas med avseende på energiinnehåll och 
växtnäringsinnehåll.  
 
Genom att nyttja en flödesfördelare i system med matavfallskvarn och uppsamlingstank kan 
sönderdelat matavfall insamlas i en mer koncentrerad form vilket minskar transportarbetet och 
materialet kan tas emot på biogasanläggning utan efterföljande förbehandling.  
  
Provtagning på flöde i genomströmmande avskiljarsystem har stor felmarginal då vattnet i 
provpunkten för inflöde har en enorm inhomogenitet beroende på om avfallskvarn eller t.ex. 
diskmaskinen körs. Resultaten från inloppsprovpunkten bör därför mest ses som en indikation på att 
normal drift skett.  
Halten avskiljbart fett i såväl driftläge 1 som 2 klarade Stockholm Vatten och Avfalls momentanvärde 
för ledningspåverkande parametrar. I driftläge 3 överskreds detta momentanvärde något vid 2 % 
grumlighet (men det ligger inom analysens mätosäkerhet) för att sedan stiga kraftigt vid 2,9 % 
respektive 8 % grumlighet. I samband driftläge tre mättes även pH i det utgående vattnet vilket var 
lägre än gällande momentanvärde i Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer, detta avser dock pH i 
anslutningspunkten.  
Det utgående vattnet från systemet hade i alla tre driftlägena genomgående halter som överskred 
gränsen för så kallad industriavloppstaxa. 
 

Förslag till åtgärder 
Ytterligare insatser gällande utveckling av matavfallskvarn är att omsätta erhållna erfarenheter och resultat från 
genomfört utvecklingsarbete av Disperator och implementera dessa även på de mindre kvarnstorlekarna som 
nyttjas på hushållsnivå i syfte att snabbt få nytta av detta i en större omfattning på hushållsnivå. Tester behöver 
främst göras med de angivna svåraste materialen och även i en mixad sammansättning av normalt matavfall från 
hushåll och svåra matavfallsslag.  
 
Genomströmmande avskiljarsystem med slamavskiljare och fettavskiljare har funnit sedan ett par år och visat sig 
fungera bra. I detta projekt har systemet installerats och kontrollerats tillsammans med matavskiljare i en 
livsmedelsbutik av Matavfallssystem AB. Inom projektramen har en flödesfördelare testats med bra resultat.  
Fortsatt utvecklingsarbete behövs för att utreda hela systemet med matavfallskvarn, flödesfördelare, 
matfallsavskiljare och fettavskiljare med inriktning på långtidseffekter av användningen, lämpliga flöden i 
systemets olika delar, sedimenteringsrisk i avloppsledningsnätet mm. Detta är lämpligt att utföra i ett 
flerbostadshuskomplex så att ett flertal hushåll belastar och använder systemet kontinuerligt under testperioden.  
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AP 4: Installationer i hus 

Att samla och bygga erfarenhet kring 

byggtekniska frågor gällande system i husen som 

möjliggör insamling av så rena strömmar som 

möjligt. 

Arbetspaketets syfte är att samla och bygga 

erfarenhet kring byggtekniska frågor för system i 

fastigheter som möjliggör insamling av rena 

strömmar från kvarn och toalett. 

Parter: Stockholm Stad, NSVA, Stockholm Vatten 

och Avfall. 

 

AP 5: Teknikutveckling 

Utveckling av tekniska lösningar.  

Arbetspaketet omfattar flera delar och syftar till 

att utvärdera och bidra till teknikutveckling av 

möjliga komponenter för insamling, transport och 

behandling i ett sorterande VA-system rörande 

matavfallskvarnar, snålspolande toaletter, 

ledningsnät, behandlingsteknik, foder-produktion 

samt en potentialbedömning av teknikerna 

nationellt och internationellt. 

Parter: RISE, LTH, SLU, Matavfallssystem Sverige, 

SWECO, Disperator, Mälarenergi, Skandinavisk 

Kommunalteknik och Again. 

 
AP 6: Kretslopp & certifieringsfrågor  

Att undersöka avsättning för slutprodukter  – ur 

lantbrukets perspektiv. 

Arbetspaketet har två fokusområden                    – 

dels lantbrukarkårens inställning med avseende 

på återbruk av både källsorterat matavfall och 

klosettavloppsvatten, dels förutsättningar, 

inställning och eventuell utveckling av befintligt 

certifieringssystem för källsorterade 

avloppsfraktioner (SPCR 178). Utgångspunkten är 

att olika sorterande system ger produkter med 

olika kvalitet, där lantbrukets perspektiv på 

produkterna är avgörande. 

Parter: RISE, Avfall Sverige, LRF, Knivsta kommun 

och Mälarenergi. 

 

AP 1: Projektledning & kommunikation  

Att säkerställa projektets genomförande och 

kommunicera projektet och dess resultat. 

Inom detta arbetspaket sköts intern och extern 

kommunikation, genomförs projektledning och också 

följeforskning kopplad till projektet där 

beslutsprocesserna för sorterande system inom 

stadsutvecklingsprojekten H+ och Norra 

Djurgårdsstaden jämförs. 

Pater: Stockholms Stad och RISE. 

 
AP 2: Systemutveckling för tätbebyggelse i 

storstad  

Att möjliggöra/arbeta för systemutveckling för 

storskalig insamling och behandling av matavfall 

och utsorterat klosettvatten från den stora staden. 

I detta arbetspaket utvecklas kunskapsunderlag för 

att möjliggöra utveckling för storskaliga insamlings- 

och behandlingssystem för matavfall och utsorterat 

klosettvatten från den stora staden. Bland annat 

kommer detta att göras genom en 

programhandlings- och systemhandlings-projektering 

för ca 3000 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden, 

varav 1500 i detaljplanen Kolkajen och 1500 i Södra 

Värtan. Dessutom tar projektet fram underlag som är 

nödvändiga för att implementera en 

systemförändring.  

Parter: Stockholm Stad, Stockholm Vatten  

och Avfall, NSVA, SWR och Ecoloop. 

 
AP 3: Systemutveckling i nya, kommunala VA-

verksamhetsområden, utanför innerstad/täta 

stadsmiljöer  

Att ta fram stöd för införande av källsorterande 

avloppssystem i nya verksamhetsområden utanför 

tät stad, som tex. omvandlingsområden. 

Arbetspaketet fokuserar på strukturella 

förutsättningar vid utveckling av nya kommunala 

verksamhetsområden utanför tät innerstadsmiljö, 

exempelvis brukar-kommunikation och juridiska 

förutsättningar. 

Parter: RISE, Mälarenergi och Knivsta kommun. 

 

MACROs parter samarbetar inom sex arbetspaket: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACROs 18 parter representerar kommuner, branschorganisationer, näringsliv och akademi. 

MACRO projektet är finansierat av VINNOVA. 

MACRO slutrapporteras på en 

konferens den 27 november 2018, 

se www.macrosystem.se  

för mer information. 
 

http://www.macrosystem/

