
Framtidens gröna affärsmodell
- Urban symbios

Välkommen till frukostseminarium



Program

8.30-8.50 Frukost

8.50-10.00 Välkomna – Copenhagen Malmö Port

Hamnområdets utveckling - Olle Anderberg, Malmö stad

Industriell & urban symbios i Malmö – Malin Norling & Ellen Corke, Malmö stad

Biluppställning i hamnen, utmaningar & möjligheter – Dimitris Emmanouilidis, 
Axess Logistics

Utmaningar, möjligheter och diskussion – Petra König, CMP samt alla
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Industriell och Urban Symbios i Malmö
Sitter ni på en affärsmöjlighet? 
En introduktion till industriell och urban symbios, och möjligheterna som 
finns i outnyttjade resurser

Malin Norling & Ellen Corke
Miljöförvaltningen, Malmö stad



I Malmös hamnområde delar vi!
– stärkt konkurrenskraft via industriell symbios

Vision 2040
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Industriell symbios som vi ser det!

”Industriell symbios innebär att företag 
och organisationer samverkar på nya 
sätt, som är bra för miljön och ger 
tydliga ekonomiska fördelar. Denna 
samverkan ger mervärden som 
effektivare resursanvändning och lägre 
miljöpåverkan, nya innovationer och 
produktutveckling, ökad lönsamhet och 
konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och 
nya företagsetableringar samt 
erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling.”
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Vi verkar för att… 
… stad, hamn och industri utvecklas i samverkan för en hållbar och integrerad stad.
… företag och organisationer arbetar i symbios för att ta fram nya produkter, tjänster 
och servicefunktioner.
… stimulera intresset för industriell symbios genom att erbjuda mötesplatser samt 
sprida kunskap, erfarenheter och koncept.
… ett långsiktigt åtagande som skapar trygghet för alla som investerar kunskap och 
kapital.
… använda bästa tillgängliga teknik och testa nya kreativa lösningar.
… fånga upp och accelerera idéer och innovationskraft. 
… till en början inrikta arbetet på utvalda fokusområden; energi, logistik och avfall.
… avstampet tas i hamnområdet, där företagsstrukturen ger goda förutsättningar att 
utveckla industriell symbios. 
… på sikt involvera fler företag och organisationer inom Malmö, även utanför den 
traditionella industrisektorn. 



Film

 Länk

https://youtu.be/QKKROKmoR8s


Malmö unikt
 Först o främst; läge, logistik och system.

 Ambitiösa klimat- och miljömål hos oss och hos våra systemägare.

 Staden som initiativtagare, facilitator och ledare från start har varit viktig.

 Det offentlig-privata partnerskapet i Malmö är starkt! Utveckling sker ändå, men 
om vi inte arbetar tillsammans så missar vi synergier och symbiotisk utveckling. 

 I detta partnerskap ser vi på utvecklingen ur ett systemperspektiv, ej i stuprör. 
Det här måste vi bli bättre på internt i staden också.

 Att vi hela tiden haft ett ”top down” och ”bottom up” perspektiv, och arbetat på 
båda fronter samtidigt har varit/är värdefullt.

 Vi har med oss användarperspektivet i utvecklingen av våra innovationer.



• Waste Prevention
• Sorting & Collecting

• Efficient Waste Treatment
• Energy Recovery

• Energy Solutions
• Renewable & Recovered energy

Traditionellt – stuprör…



…framtiden är systemövergripande!



50 % mer värme till 
fjärrvärmenätet

Värme från renat avloppsvatten 
täcker 7-8 % av stadens värmebehov

Goda exempel på aktiva symbioser

Resurs-
mäklare

Från kostnad till inkomst – ggr 8
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