Livsmedelscentrum Oskarshamn
Där logistik, energi- och cirkulär livsmedelproduktion sker i samverkan för ett mer hållbart samhälle.
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Vad kommer vi att bidra med
Livsmedelscentrum Oskarshamn ska bli ett av Europas modernaste
centrum för cirkulär industriell matproduktion. Tack vare innovativa
lösningar produceras livsmedel på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt
som miljömässigt. Anläggningen omfattar bl a:
- 200-500 nya arbetstillfällen
- möjlighet till innovationer för energiförsörjning
- utveckling kring kommande fordonsbränsle
- innovativ affärsmetodik, affärsmodeller, finansiering
- öka Sveriges självförsörjning av livsmedel på ett hållbart sätt

Matproduktion via innovation
•

Energiförsörjning

•

Energilagring

•

Digitalisering

•

Fordonsbränsle

•

Produktionsteknik

En innovativ energiförsörjning som ger
energi till ett marknadsmässigt pris utan
några utsläpp och dessutom skapar attraktiva
energiprodukter för framtiden.

Tack vare nyutvecklad teknik sänks
anläggningens behov av tillförd energi.

Hög nivå av automation borgar för
konkurrenskraft.

Anläggningen har potential att bli helt
självförsörjande på energi, inklusive dess
transporter.

Över 100 års erfarenhet av industriell
produktion tas till vara i en modern storskalig
produktionsanläggning

I vår vision ser vi
•

Tomatodling

•

Fiskodling

•

Övrig livsmedelproduktion, grödor, foder

•

Innovativ energiproduktion, energiprodukter

•

Lagerhantering

•

Logistikcenter

•

Marknadsplats för livsmedel

•

Digitalisering kring ändamålet

•

FoU kring ändamålet

•

Samverkan och utveckling ihop med övriga
livsmedelcentrum

Samarbetsmöjligheter på flera plan
•

Finansiärer

•

Nova FoU

•

SSE-C

•

Lokala näringslivet

•

SLU

•

Bjuvs Kommun

•

Kungliga Tekniska Högskolan

•

Regionförbundet

•

Linköpings Tekniska Högskola

•

LRF

•

Uniper via OKG

•

Sydgrönt

•

Scania

•

Fastighet & logistikbolag

•

EON Sverige AB, Oskarshamns Energi

Utmaningar som vi löser
• Etablering mark

Oskarshamn har idag ett område på 93 hektar som kan användas till kommande
livsmedelsproduktion

• Logistik

En kombiterminal kommer att byggas i Oskarshamn där det finns tillgång till olika fraktsätt såsom,
järnväg, lastbil, båt.

• Personal

I Oskarshamn finns tillgång till kunskap och kompetens, det är även etablerat konkreta
diskussioner med arbetsförmedling och bemanningsföretag för att lösa volymbehov.

• Energiförsörjning

Ett flertal lösningar till energiförsörjning finns att välja på. Här kan även skapas innovationer inom
energiutveckling.

• Finansiering

Kontakt är etablerat med ett antal finansiärer samtidigt som kontakter med flera möjligheter pågår.

• Marknad

Varumärkesbyggande och kontakter mot marknaden har påbörjats.

• Hållbar framtidsplan för livsmedel

Här måste vi alla hjälpas åt att se möjligheter, viktigt är att ta hänsyn till exempelvis
självförsörjningsfrågan samt det föränderliga klimatet.

Nu fortsätter vi med

•
•
•
•
•

Att attrahera fler finansiärer
Att etablera tomatodling
Att etablera fiskeodling
Att skapa innovationsprojekt
Att skapa ett Livsmedelcentrum

Varför kommer Oskarshamn att lyckas
•

Regional livsmedelsstrategi baserad på långvarig kunskap inom området.

•

Vi har en region präglad av stark industri sedan över 100 år tillbaka. Att ständigt förbättra en industriell
produktion är något vi kan i Oskarshamn, en förutsättning för att upprätthålla konkurrenskraften.

•

Vi har tillgång till akademi samt FoU på flera plan.

•

Vi har tillgång till ett kraftigt elnät och mycket god kunskap kring el och energi.

•

Vi har tillgång till en bred arbetsmarknad med kompetens över alla nivåer.

•

Vi når Sveriges mest tätbefolkade områden inom 3 timmar vilket ger Livsmedelcentrum Oskarshamn en stor
”lokal marknad”.

•

Vi har ett gynnsamt klimat och god tillgång till vatten av hög kvalité

•

Vi har en attraktiv miljö att verka i, både kustnära och inlandet

•

Kunskap, engagemang och energi är vår vardag

