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I forskningen på RISE har 
man identifierat olika 
områden man kan använda 
värmen från datacentret. 
Till Livsmedel för att odla i 
växthus, till Marina
användningsområden 
såsom fiskodling, till Värme 
och kraft som en del av 
fjärrvärmenätet och till 
Fritid såsom spaanläggning 
eller botanisk trädgård.

Man kan även byta ut 
Datacentret i mitten till en 
annan värmekälla, såsom 
bageri, virkestork med 
mera.
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I datacenterforskningen på 
RISE i Luleå har man hittills 
undersökt: Biomassatork, 
fiskodling, växthus, 
insektsodling, 
kycklinguppfödning, 
musselodling, algodling 
och torkning av frukt och 
bär.



Älvsbyns del i 
projektet

• Utvärdera möjligheterna till 
industriell symbios i Älvsbyns 
kommun

• Hur mycket värme finns 
tillgängligt?

• Vilka verksamheter saknas och 
kan sluta cirkeln?



0,1 MW
40 grader Mikrogrönt

Odla lokalt 
med containerodling 
och restvärme

Skalbart datacenter 
och växthus

400 m2

188 växter/m2
72 000 växter på 400m2 var 6e vecka
72 000/6 = 12 000 i rullning varje 
vecka

Utan belysning + vintertid

Med data från 
Containing Greens
försöksodling i Luleå kan 
man odla året om med 
hjälp av hydroponisk teknik



Lärdomar från LINE 
rapporten

I denna rapporten intervjuas över 100 
företagare i Älvsbyn. Ca 40 % av de intervjuade 
anser att det är turismen man skall satsa på i 
trakten. Sociala symbioser är viktiga i Älvsbyn 
och en karta över dem finns på nästa sida.
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Sociala symbioser

Botanisk 
trädgård

Äldreomsorg

Barnomsorg

Rehab
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som 
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Turistbyrå
Älvsbyn

Turismutbildning
•Spets, unik för Älvsbyn

Livsmedelsutbildning
•Spets 

Kultur
Utbildning (cosplay) 

eller byggande av 
skulpturer. BetalparkPolarbröd

Formbart till 
fjällvärlden

Mat + 
upplevelse”Polartrappan”

Hotell, 
vandrarhem

Folkhögskola, 
möbeltapetsering

Sociala symbioser
och var man kan 
använda restvärme, 
markerat i rött



Svjan Köppe

• Konstnär I Älvsbyn som bygger
drakar och andra karaktärer I 
cosplay.



Skogsråvara

Hållbart 
byggande Ekobyggande Skapa 

kollager Ny industri Utbildningar

UF-
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Älvsbyhus

Lokal 
utbildning

Göteborgs 
universitet

Linnéuniversitetet 
i Kalmar

Årsringar Klimatutbildning

Det finns många privata 
skogsägare i Älvsbyn som 
är viktiga i dialogen med 
hur man arbetar 
med skogsråvara



Gröna näringar

Polarbröd
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LTU, testbädd

Odlare, LRF, klusterLivsstilsomställning, 
hälsoperspektiv
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Älvsbyhus 
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Privata 
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Gemensamma nämnare

Lager Transporter Kompetens Turism Utbildning Värme

Stora symbioser som kan 
kopplas samman med 
varandra i Älvsbyn med 
gemensamma nämnare



Ett tydligt erbjudande i Älvsbyn

För besökare

Turistbyrå Aktiviteter
(utomhus) Samlingspunkter Älvsbyn i sociala 

medier
Attraktivt 
centrum

”Handel som den 
var förr”

Lokal 
matproduktion 

och andra 
produkter

”Tidsresa” Laver
Arkitektur: 
Eifelltornet, 

Louvren

För företagare

Engagemang 
och draghjälp 

från kommunen

Samlingspunkt 
och utbyte av 

tjänster

Marknadsföring 
och taggar i 

sociala media

Här sammanfattas 
intervjuerna som gjorts i 
Älvsbyn genom Arctiq-DC 
och förslag till hur Älvsbyn 
kan bli tydligare med sitt 
erbjudande för företagare 
och besökare



Ett tydligt erbjudande i Älvsbyn

Paketerbjudande för studenter

Boende Utbildning Aktiviteter
Utomhus

För Lokala boende

Aktiviteter minisemestrar
Gemensamhetslösningar 

(bryggor, badplatser, 
lekplatser mm)

Ekoby? Jobb: Få dit en statlig 
myndighet

Här sammanfattas 
intervjuerna som gjorts i 
Älvsbyn genom Arctiq-DC 
och förslag till hur Älvsbyn 
kan bli tydligare med sitt 
erbjudande för lokala 
boende och studenter.



Forsatt arbete för 
samverkan i Älvsbyn

• Koppla mer mot agenda 2030

• Satsa mer på samhällsbyggnad och arkitektur

• Gemensamhetslösningar, kolonilotter för äldre och 
lägenhetsboende

• Jobba mer med kontraster ex turistbyrå som botanisk 
trädgård

• Prenumerationslösningar på grönsaker eller fiskodling då man 
kan ha ett grundintresse men inte tvingad till att ta hand om 
det

• Bidra till att människor får instegsjobb



Slutsatser
• För att lyckas med 
industriell symbios
behöver de sociala
symbioserna fungera

• Det finns mycket 
restvärme från industrier 
att använda beroende på 
vad man vill satsa på


