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Bakgrund

”Malmö stad har en långsiktig plan att skapa ett 
verktyg för att underlätta matchmaking mellan företag 
genom att skapa en interaktiv karta där restflöden och 
behov för att skapa industriella symbioser synliggörs.”
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Uppdrag och genomförande

Del 1 – Nyttoanalys (Gunnar Axelsson)

Djupintervjuer med systemägare och företag

Flöden (aktuella och potentiella), nyttor, hinder, framgångsfaktorer

Input till kartverktyget

Del 2 – Demonstrationskarta (Jerry Lanka)

Behov, tillgängliga resurser, flöden

3D-visualisering

Del 3 – Kravspecifikation (Louise Linné)

Teknisk specifikation för interaktiv webbkarta
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Nyttoanalys
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Andra aktörer

• Lantmännen

• Stadex

• Axess

• Toyota

• Nordic Sugar

• Jernhusen

• Rederier

• Bygg & Anläggningsföretag

• Bilverkstäder

• Avfallsbolag

Intervjuade aktörer

• CMP

• E.On

• Stena Recycling

• Orion engineered carbons

• Sysav

• VA Syd

Konferens

• Nationell kraftsamling för urban och 
industriell symbios



Nyttoanalys

Nyttor och möjligheter med ett kartverktyg

• Kartverktyget kan öppna upp för nya samarbeten

• Skapa en gemensam bild av möjligheter, diskussionsunderlag

• Marknadsföring

• Stadsplaneringsverktyg

• Ekonomisk vinning – nya affärsmodeller

• Användas i pedagogiskt syfte
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Nyttoanalys

Hinder för användning av kartverktyget

• Lagstiftning och sekretess

• Data – kvalitet, mängd, tillgång, relevans

• Ekonomi – investering, affärsmodell, befintliga avtal

• Konkurrensnackdelar – processer, företagets ekonomi, utveckling

• Kunskapsbrist om nyttor
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Nyttoanalys

Förutsättningar och bemötande av hinder

• Lättanvänd

• Möjlighet att registrera både behov och befintliga resurser

• Säkerställa data – dataskydd, aktualitet, relevans

• Förtroende och relationsbyggande

• Gemensamma satsningar och investeringar

• Lokal logistik
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Demonstrationskarta

• Demonstrationskarta

• Befintliga symbioser

• Behov och resurser

• Flöden

• Sökfunktion

https://arcg.is/1DH5GW
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https://arcg.is/1DH5GW


Kravspecifikation

• Teknisk specifikation för kartverktyg

• Säkerställa att baskraven kommer med

• Prioritering 
1. Måste finnas med
2. Borde finnas med
3. Bra att ha
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Tack

MARCUS LJUNGQVIST, ÅF
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