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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 kunskaps-

luckor 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. 

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.  

MAt i Cirkulära RObusta system (MACRO) 

www.macrosystem.se

Illustration: Systembild av Oceanhamnen, H+.  

Källa: Helsingborg Stad. 2013. Smarta system och listiga lösningar. 

EVAA, etapp 2. 

Exempel på resultat? 

Resultat från projektet kan du hitta på  
vår hemsida: www.macrosystem.se  

Den 27 november 2018 kommer vi att  
slutredovisa våra resultat på en 
konferensdag i Stockholm, boka in 
datumet i kalendern redan nu!

Fyra bilder till höger:  
(1) Visionsbild för området H+ i Helsingborg                 
(2) Installation av sorterande system i Munga i Västerås kommun 
(3) Visionsbild från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm 
(4) Knivsta Kommunhus

Vision

Svensk teknik och kompetens för 
utveckling av robusta system för 

hållbar hantering av stadens 
organiska restprodukter är 

världsledande

Parter

AP 1: Projekt ledning & 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 brukarkommunikation och 
juridiska förutsättningar. 

Parter: RISE, Mälarenergi och Knivsta kommun. 

MACROs parter samarbetar inom sex arbetspaket:

AP 4: Installat ioner i hus 

Att samla och bygga erfarenhet kring byggtekniska 

frågor gällande syst em 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 sort erande VA-
system rörande matavfallskvarnar, snålspo lande toaletter, 
ledningsnät, behandlingsteknik, foderproduktion samt en 
potentialbedömning av teknikerna nationellt och 
internationellt. 

Parter: RISE, LTH, SLU, Matavfallssystem Sverige, Disperator, 
Skandinavisk Kommunalteknik, Again och SWECO. 

AP 6: Kretslopp & cert ifieringsfr ågor  

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

inställning och eventuell utveckling av     
befintligt certifieringssyst em för    
källsorterade avloppsfraktioner (SPCR 178). 
Utgångspunkten är att o lika sorterande 
system ger produkter med olika kvalitet, 
där lantbrukets perspektiv på produkterna 
är avgörande. 

Parter: RISE, Avfall Sverige, LRF, Knivsta 
kommun och Mälarenergi. Arbetspaket

• AP 1 – Kommunikation och 
följeforskning 

• AP2 – Systemutveckling för tät 
bebyggelse i storstad

• AP3 – Systemutveckling för nya 
verksamhetsområden 

• AP4 – Installationer i hus

• AP5 – Teknikutveckling

• AP6 – Kretslopp & Certifieringsfrågor

Vill du veta mer? 
• Träffa några av oss över en lunch redan idag – leta efter MACRO-

skyltade bord

• Resultat från projektet redovisas kontinuerligt på hemsidan 
www.macrosystem.se

• 27 november 2018 sker en slutredovisning på en konferensdag i 
Stockholm

http://www.macrosystem.se/

