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Välkommen till en dag med fokus på: 
Energi 

Dagen kommer att innehålla:

 Kort presentation om SCA+ 

 Sege Park – förr, nu och framtiden. Juliet Lidgren tar oss med på den resan och lyfter 
även allt som är bra ur en bredare hållbarhetsaspekt.

 Sege Park och E.ON: Rebecca Pochill och Ellen Corke ska tala om energilösningar 
som planeras i området kopplat till den gemensamma Klimat- och 
kretsloppsöverenskommelse som finns i Sege Park.

 Sveriges största parkeringshus i trä – i Sege Park. Maja Johansson från Parkering 
Malmö visar parkeringshuset med alla dess smarta lösningar. 

 Studiebesök i Sege Park

 Diskussion, dialog och kunskapsinhämtning i frågor som rör fjärrvärme – olika 
utmaningar på svenska sidan respektive danska sidan. Jakob Jespersen från Lyngby-
Taarbæk kommer att hålla i dialogen och samtalet.



SCA+
 Projektperiod: 1/12-2020 – 30/9-2022

 Lead partner: Höje-Taastrup kommun

 Co lead: Sustainable Business Hub 

 Partners: Lyngby-Taarbaek kommun, Köpenhamns kommun, Danmarks Tekniska 
Universitet, Hörsholm kommun, Lunds univeristet, Malmö stad, E.ON Energilösningar AB, 
E.ON Energidistribution AB

 Övergripande mål och syfte: Projektet handlar om att utveckla det flexibla energisystemet 
för att möjliggöra en ökad andel förnybar energi. SCA+ ska ta avstamp i vissa av de 
kunskaper och lärdomar som det föregående projektet SCA 1.0 resulterat i kopplat till 
utmaningar i energisystemet, särskilt effekt- och kapacitetsutmaningen. 

 Projektet är uppbyggt runt fyra arbetsområden.



Arbetsområden
 Verktyg för energiplanering vid utveckling av befintliga och nya stadsområden 

 Metoder för att leverera och nyttja lokalt producerad energi mer flexibelt och effektivt på 
byggnads- och områdesnivå 

 Datadrivna verktyg för att säkra de mest energieffektiva renoveringsbehoven 

 Metoder för engagemangsdriven omställning till grön energi 



Låt dagen börja!

Besök oss gärna på:
https://smartcitiesaccelerator.eu/

https://www.linkedin.com/company/smart-cities-accelerator/

https://twitter.com/smartcitiesacc

https://www.instagram.com/smartcitiesaccelerator/

#smartcitiesacc

Åsa Hellström, projektledare, miljöförvaltningen, Malmö stad
Jakob Jespersen, klimakoordinator, Lyngby-Taarbæk kommun


