Industriell symbios i Bengtsfors kommun
- förberedande arbete och nästa steg -
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Varför satsar Bengtsfors kommun på IUS?
Vår plats och vårt näringsliv
• I Bengtsfors kommun, Dalsland och i gränsregionen mot Norge och Värmland finns ett starkt företags- och
kompetenskluster inom skogliga och gröna näringar med fokus på hållbar, innovativ träproduktion och
affärsutveckling.

• Vi har en lång historia inom skoglig industri och träproduktion. Inte så konstigt - vi har råvaran och naturen
direkt utanför dörren. Över 40% av alla arbetstillfällen finns på företag som direkt eller indirekt jobbar mot
företag inom den skogliga bioekonomin.

Stenebymiljön en utvecklingsnod och kompetenscentrum inom trä
• På Campus Steneby finns högskolan för design och konsthantverk (filial till Göteborgs universitet). Här finns
också Stenebyskolans yrkesutbildningar inom trä. Tillsammans finns ett fokus på digitalisering, design,
designprocesser, återbruk och cirkulära innovationer.
• Mötesplats Steneby etablerade via projektet Tillverka i trä en ”test-testbädd” som blev grunden till
storsatsningen på Testbädd Steneby med fokus materialet trä och cirkulära innovationer inom möbel- och
inredningsindustrin.
• Stenebymiljön samlar företag, samhälle, universitet, yrkesutbildningar, forskning och utveckling,
branschorganisationer samt aktörer inom innovation och näringslivsfrämjande.

Bengtsfors - a world class wooden hub
Vårt erbjudande
“ I vår region finns hela värdekedjan inom trä. Vi kan erbjuda en unik kombination av kunskap inom
både industriell, automatiserad produktion och materialet trä, hantverket, design och
designprocesser. I det kreativa mötet mellan olika kunskaper och perspektiv uppstår synergier och
förutsättningar för hållbar, innovativ träproduktion, affärs- och produktutveckling.
Positiva effekter av IUS på både kort och lång sikt
• etablering av nya företag och utveckling av befintliga företag
• ökad konkurrenskraft och tillväxt
• nya arbetstillfällen och behålla befintliga arbetstillfällen
• attrahera kompetens till företag, akademi, forskning, utveckling
• medel att nå de globala klimatmålen
• bidrar till ett starkt lokalt varumärke

Förberedande arbete och nästa steg
Bengtsfors kommun har i samverkan med Mötesplats Steneby under 2020-2022
• Mobiliserat, analyserat och samlat information för att beskriva vårt kluster, våra styrkeområden och varumärke

• Identifierat aktörer och olika perspektiv i värdekedjan som kan ingå i ett IUS nätverk
• Förankrat IUS projekt politiskt samt även förberett för ett mer långsiktigt inriktningsbeslut kring IUS
• Förankrat att en del av näringslivsutvecklarens tid avsätts till arbete med IUS
• Lärt oss mer genom en IUS utbildning med Murat Mirata, Linköpings Universitet, via projektet Nordic Circular Hubs och Paper Province

• Lärt oss mer genom Paper Province IUS nätverk med andra kommuner
• Studentarbete Linköpings Universitet

Arbetet har skett i samverkan med följande aktörer
• Utvecklingsnoden - Mötesplats Steneby, Testbädd Steneby, Högskolan för design och konsthantverk, Stenebyskolan
• Paper Province och Linköpings Universitet via projekt Nordic Circular Hubs
• Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers Industriteknik och RISE via förstudieprojekt

Nästa steg - uppstart projekt
• Chalmers Industriteknik är processledare och genomför en workshopserie i fem steg i syfte att besluta fokus och
innehåll i en kommande projektansökan hösten 2022.
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Kartläggning av BK resulterade i en
värdefull rapport om nuläge och
nästa steg. Positiva effekter av
studentarbetet:
•

Introduktion IUS för nyckelaktörer

•

Tydliggjort att BK prioriterar IUS för
nyckelaktörer

•

Symbioskarta och guideline som blir
pedagogiska verktyg för dialog

•

Rapportens resultat, styrkor och
svagheter, guideline och tips kommer
användas för fortsatt utveckling av IUS

•

Bättre rustade att ta nästa steg i
arbetet med IUS

Tack för att ni lyssnade!
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