
Cecilia Pering

Styrelseordförande, Sustainable Business Hub

Arkitekt på FOJAB arkitekter



‣ Städer = 80% CO2-utsläpp

‣ Föråldrade system

‣ Separerade system

‣ Centraliserade system

‣ Rigida system

‣ Stor klimatpåverkan

‣ Hög energikonsumtion

‣ Hög vattenkonsumtion

‣ Stora mängder avfall

Utmaningar
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Sydsverige

• >300 tillverkande miljöteknikföretag med 24 000 anställda

• Vår styrka finns inom värme-, vattenrening-, biogas-, automation-, styr-

och reglerteknik

• Kommuner med höga hållbarhetsambitioner

• Hög forskningstäthet inom miljötekniksektorn

• Region Skåne



Integrerade urbana försörjningssystem
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Visionen

”… att Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för 

utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska 

försörjningssystem: energi, VA och avfall. 

En plats som lockar utländska företag och investerare till 

regionen och skapar tillväxt.”



2015 vinner vi 
Vinnväxt
Tioårig finansiering

Regional nod



Universitet/högskolor

Miljöteknikföretag

Innovationsmiljöer

Kommuner, städer

Institut

Testbäddar

Internationella aktörer

Investerare

Science Parks

Inkubatorer

Energibolag

VA-bolag

Renhållningsbolag
Samordning 

av:
- Näringsliv

- Akademi

- Offentlig sektor



Det här ska Urban 
Magma generera

• Systemförsäljning av hållbara lösningar i 

Sverige och på exportmarknader

• Kompetenshöjning för innovations- och 

funktionsupphandling i offentlig sektor

• Fem testbäddar

• Plattform för finansieringslösningar



Det här gör vi i 
Urban Magma

• Fungerar som affärs- och 

innovationsaccelerator

• Bevakar och analyserar utvalda marknader

• Utvecklar värdenätverk för systemlösningar

• Erbjuder show rooms och testbäddar

• Utvecklar management och organisation för 

innovativ upphandling

• Driver FoU-projekt



Statusbedömning 
av ledningsnät

• Urban Magma sammanförde 
aktörer som inte tidigare 
samarbetat

• Alla arbetar med rör

• Har liknande utmaningar



Testbädd

Vera Park

Testa

Utveckla

Internationalisera



Produktutveckling
(exempel)

• Biologiska bindemedel för tillverkning av 

spånskivor från träflis

• Nya material för tillverkning av spånskivor

• Biojord som ersättare för torv

• Portabel dioxinmätare



Dambinda i Kenya

• Jämställdhet

• Minska problem med vattenhyacint, en 

invasiv art

• Minska mängden onedbrytbart avfall

• Internationalisering av svenskt 

miljöteknikföretag



Urbana bad



Ökad avsättning för biogas



Intresserad av att vara med eller 
veta mer? Kontakta:

Heidi Olsson

heidi.olsson@sbhub.se

Tfn: 070-622 01 08

urbanmagma.se

mailto:heidi.olsson@sbhub.se

