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Bilden på framsidan är en visionsbild över Norra Hamnen från Masterplan för Malmö
hamn.

Innehållsförteckning
Sammanfattning och fortsatt arbete
Bakgrund

s4
s5

Uppdraget
- Masterplan för Malmö hamn
- FGKs genomförande

s6
s6
s8

Utförande

s8

Deluppdrag Malmö Industrial Park under 2020
1. Kommunikation och marknadsföring

s9

2. Företagsintervjuer och dialoger med näringslivet

s 11

3. Stärka näringslivet inom hamnområdet
– cirkulära lösningar genom industriell symbios
och nya innovationer

s 12

4. Ökad sysselsättning genom sociala åtaganden

s 14

5. Checklista med riktlinjer för etableringar och
upplåtelser – långsiktig markanvändning med
hamnnytta

s 16

Bilaga. Enkätfrågor.

4 (16)

Sammanfattning och fortsatt arbete
Arbetet med Malmö Industrial Park har under 2020 skett i enlighet med den
Masterplan för Malmö hamn som antogs av tekniska nämnden i juni 2020, och
utifrån den konkretisering av uppdragen som togs fram av FGK i samband
med verksamhetsplaneringen för 2020.
Viktiga företagsetableringar har skett i hamnen med långsiktig nytta för
näringsliv, hållbar utveckling och sysselsättning. Enkätundersökningen som
genomfördes under hösten har givit nya insikter om hur hamnen kan utvecklas
för att gemensamma värden för Malmö och för aktörer i hamnen.
Enkätundersökningen skall ge uppslag till fortsatt arbete och är en viktig
utgångspunkt för dialogen med hamnens befintliga och potentiella intressenter.
Diskussioner kring hållbar energi och industriell symbios har skett
kontinuerligt med hamnens aktörer, och rutiner för en fortsatt dialog arbetas
fram. Malmö hamn har erbjudits att delta i ett konsortium för ett
greenportprojekt inom EUs greendeal-utlysning. Vid företagsetableringar
träffas överenskommelser om sysselsättningsskapande åtgärder. Arbetet ska
fortsätta med tidig kommunikation, en mer konsekvent tillämpning av mallar
för överenskommelser, och en systematisk uppföljning. En checklista har tagits
fram som arbetsdokument för vilka krav på ”hamnnytta” Malmö hamn ställer
på intresserade exploatörer.
I det fortsatta arbetet under de kommande åren är det viktigt att aktiviteterna
sker i linjen och att resurser avsätts för detta. Insikterna från
enkätundersökningen tas tillvara och följs upp. Marknadsföringen av hamnen
intensifieras och breddas i samarbete med redan etablerade aktörer i hamnen.
Arbetsformerna för industriell symbios utvecklas och stadens roll i det
fortsatta arbetet blir tydligare. Green Portprojektet är en möjlighet till
internationellt samarbete. Rutiner och uppföljning av sociala åtaganden
utvecklas. En checklista för etableringar som stödjer hamnnyttan kommer på
plats.
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Vy över Norra hamnen med Malmö Industrial park. Norra hamnens utbyggnadsetapper
markerade i rosa, orange och gul.

Bakgrund
Utvecklingen av Malmö Industrial Park är en del av Masterplan för Malmö hamn
som antogs av tekniska nämnden 12 juni 2020.
Malmö Industrial park (MIP) är namnet på utvecklingsområdet i Norra
Hamnen. Syftet med området är etablering av hamnrelaterade verksamheter,
logistik- och lagerverksamhet samt tillverkningsindustri. MIP öppnades 2016
och i november 2020 finns omkring 280 000 kvadratmeter verksamhetsmark,
av totalt cirka 470 000 kvadratmeter, tillgänglig för verksamhetsetableringar.
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Satsningen väntas generera cirka 1 500–2 000 nya arbetsplatser i området när
hela den första etappen av MIP färdigställts.
Satsningen på MIP, ska en enligt Masterplan för Malmö hamn, skapa goda
förutsättningar för en positiv utveckling för hamn, näringsliv och
arbetsmarknad både i Malmö och regionen. Genom att Malmö hamn blir en
mer effektiv nod i transport- och logistikkedjan skapas möjligheter för
regionens företag och för ökad sysselsättning. Den befintliga och planerade
infrastrukturen inom hamnområdet i form av väg, järnväg och sjöfart utvecklas
och förstärks.
Masterplan för Malmö hamn möjliggör för hamnrelaterade verksamheter att
etablera sig, utvecklas och växa inom MIP. All hamnrelaterad verksamhet som
etableras inom MIP påverkar in- och utflödet av gods över kaj och skapar
därmed möjligheter för hamnoperatören att utveckla och utöka segmenten
färjetransporter, container och bulkhantering.
Malmö stad har genom utvecklingen av MIP gjort en tydlig markering om
Malmö hamns betydelse och avsikten att utveckla logistiknäringen i regionen.
Satsningen sänder en viktig signal till befintliga och potentiella aktörer att
hamnen och hamnnära verksamheter kommer att fortsätta utvecklas.
Tillsammans med aktörerna i hamnen arbetar Malmö stad med att profilera
och marknadsföra området för att skapa intresse för fler etableringar. Syftet är
att öka investeringsviljan i hela hamnområdet. För etablering av verksamhet
inom MIP krävs en koppling till hamnens verksamhet, att verksamheten ska
dra nytta av järnvägssystemet och i sin verksamhet hanterar gods över kaj. Om
kraven inte uppfylls hittas andra lösningar för den som vill etablera sig i
Malmö.
Utgångspunkten är att Norra hamnen, genom MIP, utgör en väsentlig resurs
som ska bidra till att stärka Malmö och Greater Copenhagen som ett
konkurrenskraftigt och hållbart nav för transport- och logistikberoende
industri.

Uppdraget
Masterplan för Malmö hamn

I Masterplan för Malmö hamn, gavs Fastighets- och gatukontoret i uppdrag
att:
”Utveckla Malmö hamn som ett attraktivt företagsområde och arbeta i
kontinuerlig dialog med centrala aktörer.
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- Fastighets- och gatukontoret ska, tillsammans med hamnoperatören och
andra samarbetspartners, aktivt arbeta med att profilera och marknadsföra
hamnområdet och Malmö Industrial Park, med syfte att attrahera önskvärda
verksamhetsetableringar.
- Fastighets- och gatukontoret ska fortsätta arbetet med att utveckla Malmö
Industrial Park med nya verksamheter som stärker hamnverksamheten och
trimodala lösningar. Fokus ska ligga på återvinning, logistik, och energi- och
industriproduktion, där ökad sysselsättning möjliggörs både i hamnområdet
och i övriga delar av staden och regionen.
- Fastighets- och gatukontoret ska, tillsammans med andra berörda aktörer,
aktivt bidra till att innovationer och nya affärsidéer kopplat till återvinning,
energi, logistik och hållbara transporter kan möjliggöras som ett led i att skapa
fler jobb som knyter an till hamnens verksamhet. Ingå långsiktiga
affärsförbindelser och upplåt marken med fokus på en hållbar och robust
utveckling av Malmö hamn.
- Fastighets- och gatukontoret ska genom sociala åtaganden i de avtal som
tecknas i Malmö Industrial Park medverka till att skapa sysselsättning i form av
praktikplatser och olika anställningsmöjligheter.
- Fastighets- och gatukontoret ska ta fram riktlinjer som tydliggör våra
intentioner som markägare i relation till de företag och verksamheter som vill
etablera sig i hamnområdets olika delar. Riktlinjerna ska återspegla ambitionen
att behålla kontrollen över utvecklingen av den långsiktiga markanvändningen
genom att upplåta fastigheter med tomträtt. Hamnnyttan är den viktigaste
prioriteringen och försäljning av fastigheter ska utgöra undantag. Stärk bilden
av Malmö som hamnstad nationellt och internationellt.
- Fastighets- och gatukontoret ska undersöka och definiera vilken bild Malmö
stad vill förmedla av Malmö som hamnstad, samt tydligt koppla denna bild till
ett näringslivsperspektiv. I detta arbete ska också Malmö hamns historiska roll
och dess industri arv beaktas.
- Fastighets- och gatukontoret ska ta fram en kommunikationsstrategi som
definierar vilka målgrupper som är aktuella att kommunicera och föra dialog
med samt vilka kanaler som ska utgöra grunden i kommunikationen av stadens
långsiktiga intentioner. En tydlig plan för kommunikationen kan till exempel
höja kunskapen om fördelarna med Malmö hamn i etablerings- och
logistikbranscher.”
Uppdraget syftar till att konkretisera, med utgångspunkt i framtagen
Masterplan för Malmö hamn, och ge förslag på hur företagsetableringen i
Malmö Industrial Park kan påskyndas, med hänsyn till miljö och klimat, sociala
villkor och bibehållande av hamnfunktionen.
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Fastighets- och gatukontorets
genomförande

I skrivelse till budget för 2020 gavs Tekniska nämnden av Kommunfullmäktige
i uppdrag att, med utgångspunkt från den Masterplan som tas fram,
återkomma med förslag på hur företagsetableringen i Malmö Industrial Park
kan påskyndas. Fastighets- och gatukontoret har genom
stadsutvecklingsavdelningen formulerat fem aktiviteter för att ta fram förslag
hur företagsetableringar ska påskyndas, med hänsyn till miljö och klimat,
sociala villkor och bibehållande av hamnfunktionen. Arbetet beslutades utföras
i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.
Arbetet har inriktats på följande områden:
A. Kommunikation, marknadsföring och dialog under 2020
1. Kommunikation och marknadsföring med samarbetspartners
2. Företagsintervjuer och dialoger med näringslivet
3. Stärka näringslivet inom hamnområdet – cirkulära lösningar genom industriell symbios
och nya innovationer
B. Öka sysselsättning genom sociala åtaganden och effektivt markanvändande
4. Öka sysselsättning genom sociala åtaganden
5. Checklista med riktlinjer för etableringar och upplåtelser – långsiktig markanvändning
med hamnnytta

Utförande
I styrgruppen från fastighets- och gatukontoret har ingick
Håkan Thulin, stadsutvecklingsavdelningen
Sarah von Liewen, fastighetsavdelningen
Patrik Widerberg, inriktningsavdelningen
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I arbetsgruppen från fastighets- och gatukontoret
ingick:
Olle Anderberg från stadsutvecklingsavdelningen, exploatering
(projektansvarig)
Lars Brinte (hamnförvaltare)och Viktoria Morén från fastighetsavdelningen
( jurist)
Martin Hedenmo (projektsekreterare) och Emmy Linde (företagsintervjuer och
dialog med företag) från inriktningsavdelning,
Ida Winroth Brattström, Malin Olsson, och från oktober Stephanie Karlsson,
från avdelningen för struktur och stöd (kommunikation)
Arbetet har utförts i deluppdrag, motsvarande de fem inriktningsområden med
en sammankallande för varje deluppdrag:
1) Kommunikation och marknadsföring (Olle Anderberg).
2) Företagsintervjuer och dialoger(Emmy Linde)
3) Cirkulära lösningar och industriell symbios (Olle Anderberg)
4) Ökad sysselsättning (Martin Hedenmo)
5) Checklista med riktlinjer för etableringar (Viktoria Morén).
Arbetsgruppen har träffats regelbundet (ca 2 gånger per månad) under
perioden fram till tid för redovisning av uppdrag.
För att ge inspel till det fortsatta arbetet och ge underlag för dialogen med
befintliga och potentiella aktörer i hamnen genomfördes under hösten 2020 en
enkätundersökning. Resultat från denna enkätundersökning och vilka slutsatser
vi drar av den, redovisas i rapporten under de olika deluppdragen.
Status för uppdraget redovisades på tekniska nämndens sammanträde i 23
september 2020. Slutrapporten redovisas vid Tekniska nämndens möte den 15
december. En sammanfattning av uppdragets resultat redovisas i
delårsrapporten i (aug/sep) och i årsanalysen (dec).
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Etableringar i Norra hamnen, läget 2020.

Kommunikation och marknadsföring
Under 2020 har Malmö stad tillsammans med Copenhagen Malmö Port AB
(CMP) och samarbetsaktörer arbetat med att stärka och profilera MIP-området
och Malmö hamn. Arbetet har fokuserat på aktörer, potentiella hyresgäster och
byggaktörer som har behov av hamnområdets strategiska läge. Inom detta
arbete har parterna tillsammans tagit fram förslag på marknadsinsatser såsom
medverkan på logistikmässor och andra riktade marknads- och
kommunikationsinsatser. Kommunikation har skett via digitala interna och
externa kanaler som Linkedin, pressmeddelanden och egna hemsidor.
Det pågår nu ett kontinuerligt arbete kring kommunikation och
marknadsföring av Malmö Industrial Park, där CMP och Malmö stad, genom
FGK, är huvudaktörer. Även näringslivskontoret medverkar i samarbetet.
Sedan 2019 medverkar även MG Real Estate (fastighetsägare för Tjockoljan 1
och tomträttsinnehavare för Verkö 5 i Malmö Industrial Park. I början av
2020 tillkom även Westerman Multimodal Logistics (kommande hyresgäst i
fastighet Verkö 5). Dessa företag vill aktivt delta i utvecklingen av MIP.
Parterna har träffats vid ett antal tillfällen under 2020. Bland annat kommer
gemensamma insatser genomföras i samband med MG Real Estates och
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Westermans etableringar, såsom kommunikation och marknadsföring via
sociala medier och hemsidor samt hur dessa etableringar kommer knytas ihop
med CMPs verksamheter.
Coronasituationen har, och har haft, stor påverkan på kommunikationsarbetet i
Norra hamnen. Internationella och lokala mässor har varit en av de viktigaste,
om inte den viktigaste, kanalen för att informera om? MIP och träffa nya
potentiella aktörer. Under 2020 har inte någon av de planerade mässorna ägt
rum. Det kommer med stor sannolikhet även vara fallet under 2021. Det bör
även nämnas att coronasituationen har inneburit ekonomiska påfrestningar,
permitteringar och uppsägningar bland några av projektets aktörer. Det har i
sin tur lett till återhållsamhet i alla typer av investeringar även i frågan om
marknadsföring. Byggstarten av Westerman Multimodal Logistics nya
anläggning var också tänkt som en invigning med både lokala och inresande
gäster. Det intensifierade coronaläget under hösten har gjort att även denna
aktivitet har flyttats fram i tid.
Detta har inneburit en omställning av kommunikationsarbetet till en mer digital
profil. Under hösten 2020 påbörjades ett arbete med en omfattande
konceptfilm. Den rådande situationen har lett till att det arbetet har pausats
och ersatts med en enklare idé som bygger på befintligt material som
kompletteras med dokumentation av den infrastruktur och byggnation som
tillkommer under 2020 och 2021. Ett produktionsbolag kommer att samla in
rörligt material ca 4–6 gånger per år. Detta material kan sedan användas fritt av
samtliga parter men kommer även att sammanställas i så kallade kit-filmer som
bygger på tidigare etablerade huvudbudskap för MIP. Den första filmen utgår
endast från befintligt material och kommer publiceras under första kvartalet
2021.
Fortsätt arbete handlar om att stärka kommunikationen genom digitala och
sociala kanaler, med nyheter inspiration, samt skapa olika personliga
kontaktytor med aktörer. Under 2021 återstår även ett arbete med en digital
strategi som bland annat kan leda till ett mer omfattande arbete med hemsidan
malmoindustrialpark.com och tillgänglighetsanpassning av denna.

Företagsintervjuer och dialoger med
näringslivet
Hur tänker intresserade företag och aktörer i frågor kring hamnläget
ochetablering i MIP?
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Inom detta deluppdrag har hösten 2020 en enkätundersökning utförts med
fastighetsutvecklare, verksamheter och andra viktiga intressenter. Syftet med
undersökningen har varit kvalitativ: att genom frågor till befintliga och
potentiella aktörer få uppslag till samarbete kring fortsatt utveckling av hamnen
.Malmö stad har härigenom fått större klarhet i vilka frågor som är viktiga för
aktörerna och även fått svar på hur fler företagsetableringar i området och ett
ökat intresse för Malmös hamnområde i stort kan ske. Undersökningarna ligger
till grund för det fortsatta arbetet med kommunikation, marknadsföring och
värdeskapande utvecklingsarbete i Norra hamnen.
Vid fortsatta dialoger och involvering av aktörer i hamnen är det viktigt att
tänka på att dialogerna ska ha ett tydligt syfte för både Malmö stad och
aktörerna.

Stärka näringslivet inom
hamnområdet – cirkulära lösningar
genom industriell symbios och nya
innovationer
Under 2020 har Malmö stad tillsammans med ett flertal aktörer (befintliga och
nytillkomna) inom hamnområdet ingått i ett samarbete kring industriell
symbios, syftande till att stärka hamnområdets cirkulära möjligheter inom
återvinning, logistik, energi- och industriproduktion. Det kan handla om att ta
tillvara på överskottsvärme, gemensamt utnyttja energisystem eller lokaler.
Syftet är att stärka samarbetet mellan företagen, öka sysselsättningen samt
minska negativ klimatpåverkan. Vidare fortsätter arbetet med att stödja
innovationer och nya arbetssätt inom hamnområdet och kringliggande
områden.
Stadens förvaltningsövergripande arbete med industriell symbios startade 2015.
Samarbetet har fortgått under 2020, dels med systemägare (EON, CMP, Sysav
och VA Syd) och dels med företagen i hamnområdet. Det som är prioriterat är
att stärka näringslivet inom hamnområdet och uppmuntra till cirkulära
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lösningar genom industriell symbios samt nya innovationer. En ny träff med
systemägare hölls i augusti 2020 där nyheter i hamnområdet presenterats.
Bland annat invigde Sysav en ny anläggning, en SIPTex-lösning (textilsortering)
i Bjuröhallen (Norra hamnen), E.ON provborrning för djupgeotermi på
Flintrännan, VA Syds utveckling av Sjölunda i samarbete med bland andra
Sysav presenterades. Vidare startar flera samarbeten med energilösningar med
olika fastighetsägare i hamnområdet och elektrifiering inom CMP:s
nyttjanderättsområde.
Inom arbetsgruppen för energilösningar och industriell symbios har olika
utvecklingsområden diskuterats:
•
•
•

Hur ska Malmö stad kommunicera att vi uppmuntrar cirkulära
lösningar och industriell symbios?
Vad är vår roll som facilitator i de processerna?
Hur kan vi följa upp ambitionerna med energieffektivitet och
industriell symbios?

För erfarenhetsutbyte kring innovationer och cirkulära lösningar har
arbetsgruppen aktivt sökt internationellt samarbete. Under hösten har Malmö
stad gått in i ett samarbete med forskningsinstitutet RISE, CMP och Valencia
Port Foundation för ansökan till ett Green Deal projekt “Towards net-zero
emissions ports as multimodal hubs for sustainability and smart mobility: The
greening of EU ports”
Enkätundersökningen visar på varierande förståelse för frågan men ger ändå en
rad uppslag. Solceller på tak är en energilösning som både potentiella och
befintliga aktörer är intresserade av att samarbeta kring, även
värmesystemlösningar och samlastning finns ett intresse för i båda grupper,
liksom gemensam ”marknadsplats” för återvinning.
Befintliga aktörer nämner också gemensam kontakt med rederier för att få fler
anlöp och högre aktivitet i hamnen, transportvägar och logistik och
användandet av tomma ytor i hamnen.
Enkätundersökning och slutsatserna av denna kommer att vara ett viktigt
underlag för den fortsatta dialogen med befintliga och potentiella aktörer i
hamnen kring cirkulära lösningar och industriell symbios.

14 (16)

Exempel på aktörer i hamnområdet som samarbetar med cirkulära lösningar och industriell
symbios. Röda linjer anger vägar, blå järnväg, gul visar huvudleden in till centrala Malmö.

Ökad sysselsättning genom sociala
åtaganden
Alla verksamheter som vill etablera sig i Malmö och köpa eller upplåta en
fastighet skall redovisa hur detta kan öka sysselsättningen för arbetslösa i
Malmö, eller på annat sätt bidra till social sammanhållning. Överenskommelser
om detta ska ske i samband med avtal om markupplåtelse.
Överenskommelser om sysselsättningsskapande åtgärder har ingåtts med de
aktörer som tecknat avtal att upplåta mark i Malmö Industrial Park.
Överenskommelser har ingåtts både om exploatörens åtagande och om vilka
krav på sociala åtaganden som aktören skall ställa på hyresgästen. Vad gäller att
ta fram överenskommelser om sysselsättningsskapande åtgärder har ASF och
FGK varit ansvariga från Malmö stads sida. Överenskommelserna har
framförallt handlat om att skapa praktikplatser för personer som stått utanför
arbetsmarknaden.
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De överenskommelser som träffats handlar om överenskommelser om sociala
åtaganden vad gäller industrifastigheter, och i samband med direktanvisningar
av mark. I Malmö Industrial park kommer Malmö stad att träffa
överenskommelser med utländska aktörer, vilka ställer särskilda krav på
information och dialog.
En probleminventering kring sociala åtaganden i exploateringsprocessen har
skett inom ramen för Forum för sysselsättning, där medlemmar i Malmö
Industrial Parks arbetsgrupp har deltagit i arbetet.
Under 2020 har arbetet fortskridit med att säkerställa rutiner för sociala
åtagandet i samband med exploateringsprocessen. En processbeskrivning har
tagits fram för att identifiera vilka moment som måste förstärkas och som
behöver tydligare rutiner. Processbeskrivningen pekar på tre
förbättringsområden
1) Tidig kommunikation och dialog om sociala åtaganden. Sociala
åtaganden bygger på samarbete mellan staden och privata aktörer och det är
viktigt att en dialog förs tidigt med byggaktörer och verksamheter som vill
etablera sig i hamnområdet, för att visa på vikten av sociala åtaganden, såsom
praktikplatser och enklare jobb. Denna information måste finnas på engelska.
Det måste också vara tydligt internt vad staden kommunicerar och vilka krav
på exploatören som kan ställas. Det är därför av största betydelse med interna
och externa kommunikationsinsatser för att skapa beredskap för ett sådant
samarbete mellan staden och de aktörer som vill etablera sig i hamnen.
2) En mer konsekvent tillämpning av de riktlinjer och mallar som tagits fram
för att stödja och uppmuntra exploatören av att ta fram förlag på sociala
åtaganden, och genomföra dessa.
3) Uppföljning. Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för hur åtaganden
följs upp, framförallt ansvarsfördelningen. När det gäller
sysselsättningsskapande åtgärder där personer med försörjningsstöd fått
sysselsättning så är det viktigt att ASF tillsammans med exploatören följer upp
resultatet för arbetssökande, som t.ex. anvisats till praktik, men också
mottagande, handledning etc. FGK följer upp de överenskommelser som varit
en viktig del av samarbetet med exploatören under processen, och som visar
vilka intressenter i fortsatt markexploatering som kan jobba med sociala
åtaganden på ett kompetent sätt.

Enkätsvaren bekräftar bilden att det är viktigt att Malmö stad arbetar vidare
kring kommunikation om vad sociala åtaganden kan innebära, uppmuntrar
exploatörer att i dialog med staden finna sysselsättningsskapande åtgärder, och
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på ett mer systematiskt sätt arbeta med uppföljning. Det är också viktigt att
staden kan komma överens med exploatören om att sociala åtaganden är ett
krav på den framtida hyresgästen.
För att kommunicera krav på dialog om sociala åtaganden och
sysselsättningsskapande åtgärder mot de aktörer som är intresserade av att
etablera sig i hamnen måste Malmö stad också kunna informera om detta på
engelska. Stadsutvecklingsavdelningen fortsätter utvecklingsarbetet kring
kommunikation och rutiner för sociala åtaganden och sysselsättningsskapande
åtgärder.

Checklista med riktlinjer för
etableringar och upplåtelser –
långsiktig markanvändning med
hamnnytta
Det behövs tydliga riktlinjer för vilken typ av etableringar som Malmö stad
önskar i hamnen och som är förenliga med hamnen som riksintresse.
Frågan om hamnnytta är av speciell vikt för att stärka hamnens olika
funktioner. Dels för det långsiktiga arbetet med utvecklingen av Malmö hamn,
dels för dialoger med befintliga och potentiella aktörer i hamnen. En tidig och
tät dialog mellan Malmö stad, exploatören och CMP är viktig för att hamnnytta
ska kunna uppnås.
En checklista med riktlinjer för etableringar och upplåtelser handlar om
långsiktig markanvändning med hamnnytta. Detta har att göra med
resurseffektivitet, att marken ska användas så att den ger mest nytta, och att
Malmö hamn är ett nationellt riksintresse. Etableringar i hamnen får inte
begränsa hamnfunktionen. Vi måste precisera vad detta innebär. Resultaten av
enkätundersökningen är här ett viktigt inspel. Vi måste tänka i två steg, det
räcker inte med att man vill etablera sig. Vad är inriktningen för den
verksamhet som exploatören vill etablera?
En checklista är ett verktyg för förvaltningen och ska vara ett levande
dokument som kan anpassas efter nya anspråk och ny teknik.
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I enkätundersökningen frågade vi befintliga och potentiella aktörer i hamnen
om behovet av transportinfrastruktur och vad som skulle öka hamnens
attraktivitet.
Befintliga och potentiella aktörer svarar att de i dagsläget använder sig mest av
lastbil och sjöfart, befintliga aktörer något mer av järnväg än potentiella. Båda
grupper menar att behovet av järnväg och sjöfart kommer att öka i framtiden.
En stor andel av de befintliga aktörerna har egen logistikverksamhet. Både hos
befintliga och potentiella aktörer svarar man att CO2 påverkar deras val av
transporter/transportörer. Hos potentiella aktörer svarar dock en stor andel att
de inte vet om detta är något som påverkar deras val.
Tillgång till logistik är för de svarande viktigt för en attraktiv etablering i
hamnen. Även energiproduktion och tillverkningsindustri.
Kontorshotellverksamhet är mindre intressant.
Bland övriga verksamheter som skulle öka hamnens attraktivitet nämns:
lunchrestaurang och andra personalrelaterade verksamheter, och möjligheter
för personal att transportera sig till hamnen, cykelväg och kollektivtrafik.
Fördelar som aktörerna ser för en etablering i Malmös hamnområde/Malmö
Industrial Park är läget, tillgänglig mark och bra transportlösningar. Bland de
befintliga aktörerna nämns också närheten till kaj och potentialen i
Öresundsregionen.
Fortsatt arbete. Arbetsgruppen har tagit fram ett utkast till checklista för vad
vi menar med hamnnytta, och med en kartbild över var i Norra hamnen vi kan
tänka oss att upplåta mark för hamnrelaterade verksamheter och med vilken
upplåtelseform. För att få verksamheter som ökar hamnnyttan att etablera sig i
Norra hamnen och Malmö Industrial Park understryker enkätsvaren vikten av
att fortsätta arbeta med
- hamnen som transportnod där järnvägsförbindelserna kommer att vara av
särskild betydelse
- förbindelsen mellan Norra hamnen och centrala Malmö
- diversifierade etablering, både logistik och tillverkning
- utrymme för servicefunktioner så att Norra hamnen kan fungera som
arbetsplats
- en bra dialog mellan intressenter i hamnen och stadens förvaltningar.

