
 
 
 

 

 

Sweden-China  Trade  Council  
P.O.  Box  55680,  SE -102  15    
Stockholm,  Sweden    
Visit:  Näringslivets  Hus,  
Storgatan  19  
+46  8  22  68  88  
info@sctc.se  
www.sctc.se  

 
Bästa SCGA-medlem! 
 
Sweden China Greentech Alliance har nu inlett sitt 4:e verksamhetsår efter starten 
i september 2012. Vi är för tillfället 38 medlemsföretag. Hela vår verksamhet går ut 
på att vi genom samarbete skapar ökat värde för medlemmarna. Eftersom 
engagemanget i SCGA varierar bland medlemmarna, vilket är fullt förståeligt, 
skulle jag vilja kort informera om aktiviteter vi driver och om aktiviteter som vi 
skulle vilja driva.  
 
Först ett par ord om våra samarbeten. Meddela oss gärna om ni är intresserade 
av samarbetena och kom gärna med förslag hur ni vill att de skall utvecklas. 
 

1.   I november 2014 skrev vi ett samarbetsavtal med den kinesiska 
ambassaden i Stockholm. Ett viktigt steg i detta samarbete var den 
gemensamma miljöteknikkonferensen i Stockholm i höstas. Sedan dess har 
handelsrådet Li Guangjun ersatts av Han Xiaodong. Det nya handelsrådet 
är mycket angelägen om att samarbetet med SCGA skall fortsätta 
utvecklas. Vi planerar därför hålla ett möte tillsammans med medlemmarna 
i deras lokaler på Lidingö under året. Ambassaden är också positiv till att 
ordna en uppföljande svensk-kinesisk miljöteknikkonferens under året.  
 

2.   Något tidigare 2014 inledde vi ett samarbete med CDB Capital för att 
medverka till utformandet av gröna, smarta riktlinjer för Kinas urbanisering. 
Dessa riktlinjer publicerades på en internationell stadsutvecklingskonferens 
i Wuhan i november förra året. Hammarby Sjöstad har här fått en 
framträdande roll som en av två international best practices och grundligt 
dokumenterats av Sweco. CDBC går nu vidare i implementeringen av 
dessa riktlinjer och vill bland annat ha med SCGAs medlemmar i ett stort 
planerat projekt i Hebei-provinsen, Zhending New Town. I Zhending som 
ligger 1 timme med snabbtåg söder om Peking skall ett 30 km2 stort 
område bebyggas med bostäder, kontor, affärscentrum, universitet m.m. 
Utbildningen av sjuksköterskor kommer att förläggas till Zhending från 
Peking. Jag har träffat partisekreteraren för Zhending, Mr Wang vid två 
tillfällen, nu senast i början av mars. CDBC är intresserade av att få dit 
svenska företag inom primär- och äldrevård och har slutit samarbetsavtal 
med Swecare, vilket initierats av SCGA. Swecare har fått stöd från Vinnova 
för att utveckla detta. Något som även vi undersöker. 
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3.   3 mil sydväst om Tiananmen Square ligger Green Dragon Lake, ett annat 
120 km2 stort nybyggnadsprojekt som förfinansierats av CDBC. Ännu så 
länge är mycket lite byggt i området, men CDBc fastighetsutvecklare är 
tillsammans med den svensk-kinesiske byggherren White Peak 
intresserade av att bygga ett ’Hammarby in Beijing’ med 10.000 lägenheter 
och svensk teknik och kunnande. För detta behöver man stöd från både 
den svenska och kinesiska regeringen vilket vi hjälper till med att försöka 
utverka. 
 

4.   Sedan flera år har staden Jinan, genom SEM (Lars Delham med kollegor) 
och i samarbete med Sweco försökt få ett Sino-Swedish eco-city projekt till 
stånd. Nu verkar det som om de fått vind i seglen och vi har fått information 
om att NDRC stöder det här initiativet från Jinan. I projektet ingår även ett 
nytt sjukhus med 3000 bäddar. Även här önskar emellertid staden Jinan 
och den kinesiska byggherren Westi City Group stöd från såväl den 
svenska som kinesiska regeringen. 

 

5.   Förra året skrev vi samarbetsavtal med CCIEE. Tyvärr har detta inte 
utvecklats som planerat, mycket på grund av interna omprioriteringar inom 
CCIEE. Vi håller emellertid dörren öppen för fortsatt samarbete bland annat 
vad gäller deras Green Fund. 

Möjliga kommande samarbeten: 
 
1-   Vid mitt senaste besök i Peking i början av mars träffade jag, tillsammans 

med Sweco Beijing Design and Planning Institute. BSDI är rådgivande 
till Peking Stad i stadsutvecklingsfrågor. Man är intresserad av ett 
samarbete med SCGA och våra medlemsföretag.  
 

2-   Vid besöket i Peking träffade jag också IGEA – International Green 
Economy Association. ”Founded in 2010 in the U.S., IGEA is a non-
governmental organization with a mission to promote sustainable 
development and Green Growth. Headquartered in Beijing, we are the 
gateway for foreign clean tech companies to China’s green business and 
environmental market.” IGEASs fokusområden är:  
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3-    

²   Renewable energy 
²   Energy efficiency 
²   Air pollution control 
²  Waste water treatment 
²   Solid waste management 
²   Contaminated sites restoration 
²   Green Development Fund 

²   Green transportation 
²   Eco-agriculture 
²   Green building 
²   Green finance 
²   Smart city 

 
IGEA vill gärna ha samarbete med SCGA och man erbjuder bl a 
kontorsplatser I Peking + hjälp med affärskontakter. Envacs Peking-
verksamhet är medlem och uppges ha nytta av organisationen. 
 

4-   Changsha. I början av mars besökte jag, tillsammans med Anna Hessle på 
Sweco, Michael Hagman, Tillväxtanalys i Peking och Mathilde Eng + 
kinesiska kollegor staden Changsha för att diskutera deras planer v.g. 
Sponge City. Sponge City är ett koncept som centralregeringen driver (i 
första ledet i 16 kinesiska städer) för att anpassa dem till ett förändrat 
klimat, framför allt långvarig torka och kraftiga skyfall. Det visade sig att 
Changsha hade ett tidigare samarbetsavtal med ambassaden och gärna 
ser ett utvecklat samarbete med Sverige och SCGA. 
 

5-   Den 30 resp 31 mars hade Envac ett besök i Stockholm från Changzhou’s 
stadsledning (dep mayor + partisekreterare för ett stort område Wujin i 
Changzhou). Changzhou ligger mitt emellan Nanjing och Shanghai och har 
5 miljoner invånare. Man planerar att bygga ett 15.6 km2 stort Eco-
Cityområde, som sanktionerats av MoHURD och vill ha samarbete med 
svenska företag. Den 18 maj kommer man att ha en konferens på temat 
och välkomnar svenska företag. Mer information följer. 
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Finansiering 
 
I och med att Mats Denningers kansli inte fick förlängt mandat och avslutade 
sin verksamhet med utgången av 2014 har upprätthållandet av många av 
deras kontakter fallit i vårt knä. Med den finansiering vi tar ut av våra 
medlemmar och som är den enda finansiering vi har kan bestrida en del av 
SCTC kanslis kostnader. I övrigt består våra insatser av frivilligarbete från ett 
litet antal personer som måste para den insatsen med det egna företagets 
intressen. Detta är inte hållbart i längden och leder inte till att vi kan utveckla 
den potential som svenska företag har i Kina. Under 2015 tog vi in drygt 
140.000 kr medlemsavgifter för deltagandet i SCGA. Vi skulle behöva betydligt 
mer. 
 
Utvecklingen av SCGAs verksamhet 
 
Förutom att upprätthålla och utveckla de befintliga kontakterna (ovan) och 
skapa nya samarbeten (som bland annat också beskrivits ovan) tror jag att vi 
skulle behöva: 
 
1.   Avgörande för försäljningen idag inom de flesta branscher är en aktiv 

marknadsföring. Internets utveckling har möjliggjort riktad kommunikation till 
låga kostnader, även i Kina. Vi skulle därför behöva satsa på att 
kommunicera svenska exempel, framgångar och erfarenheter - på 
kinesiska - i Kina! Vi har gott om bra exempel på företag i SCGA som har 
kunskaper och produkter som är relevanta för Kinas utmaningar. Biogas, 
fjärrvärme, avfallshantering, vattenrening, energi, luftrening, stadsplanering, 
jordbruk m.m. CDBC-dokumentationen om Hammarby Sjöstad är ett 
utmärkt exempel. Jag tror därför att vi skulle behöva en svensk 
miljöteknikplattform på kinesiska. Hur detta skulle kunna åstadkommas 
skulle vi behöva diskutera. 
 

2.   Många kinesiska investerare är intresserade av att investera i svensk 
miljöteknik. Vi har medlemsföretag som vore intresserade av rätt kinesiska 
ägare, partner eller bara samarbeten. Idag har vi ingen möjlighet att hantera 
dessa förfrågningar och behov på ett strukturerat sätt. Men det borde finnas 
möjligheter, t ex genom att vi lägger upp en kontaktsida på vårt intranät där 
medlemsföretag som söker finansiering/partners/agenter kan anmäla sig. 
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Detta kan även göras i samarbete med den kinesiska ambassaden. 
Intresserade medlemmar är mycket välkomna att diskutera detta! 

 
Jag ser fram emot en spännande diskussion den 19 april fr a om hur vi skall 
kunna vidareutveckla vår verksamhet. Hör gärna av er till mig, Elisabet, P-O 
eller Torkel om ni vill lyfta speciella frågor eller har intresse av att fördjupa 
diskussionen i några av de punkter jag lyft ovan. 
 
2016-04-02 
Jonas Törnblom 
Ordförande 
Sweden China Greentech Alliance 
 

 
 


