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Stärkt konkurrenskraft via industriell symbios
- I Malmös hamnområde delar vi!

VISIONEN:
”År 2040 är utvecklingen i hamnområdet i Malmö fortsatt stark. Nya arbetstillfällen har skapats och företagen har ökat sin lönsamhet genom att bättre tillvarata varandras resurser. Hamnområdet myllrar av liv
och rörelse. En smart samverkan mellan företag, organisationer och staden har skapat en resurseffektiv
och innovativ infrastruktur som föder nya produkter och tjänster. Hamnverksamheten sprudlar och godsflödena över kaj och spår slår rekord. Energin som används är huvudsakligen förnybar eller återvunnen
och lokalproducerad. Både företag och Malmö Industrial Park växer så det knakar och deras varumärken
är starka. Med avstamp i hamnområdet har både stora och små aktörer satsat på industriell symbios där
den enes avfall är den andras resurs. Detta tankesätt har stärkt konkurrenskraften, minskat både kostnader
och miljöpåverkan. Malmö har en kärnhamn och som en grön hamnport till resten av Europa lockar den
internationella besökare och investerare.”
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. Symbios kan exempelvis innebära
utbyte av material eller energi, utveckling av gemensamma tjänster och servicefunktioner, samordnade logistiklösningar med mera.
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, 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.

VI STÅR BAKOM VISIONEN, VILL DU VARA MED?
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