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Prisutdelning

27-28 Oktober, 2017

Utmaning: Solar Energy City Lund

Vi står inför en rad betydande klimatutmaningar och behöver arbeta tillsammans, över traditionella gränser, för att 
hitta nya innovativa lösningar. I Lunds Climathon kommer vi fokusera på utveckling inom solenergi. Målet är att Lund 
inom fem år ska ta täten i solelproduktionen i Sverige. För att nå vårt mål behövs nya idéer på en rad områden:

-Tekniklösningar som ger effektivare anläggningar, nya typer av solceller, etc

- Planeringsverktyg som leder till fler solenergianläggningar

- Design och utformning för attraktiva anläggningar som bidrar positivt till stadsbilden, byggnaders arkitektur, etc 

- Affärsmodeller och samarbetsformer som utvecklar delat ägande av solenergianläggningar

- Övrigt , till exempel metoder för att öka kunskapen och viljan att investera i solenergi
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Välkommen
Emma Berginger
Kommunalråd Lund
Katarina Skalare
Kraftringen
tbc. Lunds universitet 

Utmaningen presenteras:
Lunds kommun, Kraftringen

Gruppformering

Lunch               13.30

Solel, smarta nät och 14.15
finansiering
Solar Region Skåne,Kraftringen,
Energimyndigheten

Grupparbete

Inspiration från SolVoltaics &
Prof Markku Rummukainen

Middag Diskutera med

Critical Friends

SOLAR ENERGY CITY LUND
Lokal: Vattenhallen Science Center



Kontaktinformation
Om du har några frågor eller behöver komma i kontakt
med arrangörer före, under eller efter eventet:
ulrika.celinwedin@lund.se; climate-kic@cec.lu.se

Jury
Emma Berginger, Kommunalråd Miljöpartiet, vice
ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i
tekniska nämnden i Lunds kommun

Sylvia Michel, VD, Kraftringen

Bertil Lundstöm, teknisk chef, Lunds Kommuns
Fastighets AB (LKF)

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem,
Lunds universitet

Bodil Rosvall Jönsson, VD, BRJ Management AB

Partners
Lunds kommun, Lunds universitet och Kraftringen
samt Climate-KIC Nordic

Praktiska detaljer
Vi öppnar för registrering och kaffe
kl 10.00. Climathon börjar kl 11.00 och 
avslutas 24 timmar senare. Ta med de
personliga saker  du behöver eller vill ha till hands
under de 24 timmarna. T.ex. en tandborste, extra kläder,
mobilladdare, glasögon etc. Ta även med dig en dator om
möjligt. 

Vi kommer att tillhandahålla vegansk mat, kaffe, te, 
vatten, frukt och godis under 24 timmar. Om det finns 
andra mellanmål eller snacks som du vill ha, ta det med 
dig. Du kan också ta med en sovsäck och kudde om du 
vill vila eller sova under natten. Vanligtvis blir människor 
så energiska att de jobbar genom natten. 

Vi formar grupper baserade på kompetenser och
intressen och ni kan också bilda era egna grupper.
Climathon kommer att vara på svenska, men vi kommer
att stödja alla deltagare som inte är flytande i svenska.

Använd #climathon och #climathonlund hashtag för 
tweeting före, under och efter eventet. 

Nästa morgon flyttar vi till Ideon Square (Scheelevägen
15) där panelen kommer att lyssna på pitcherna och
rösta på den bästa lösningen. Pitcherna kommer att vara
öppna för alla intresserade av Climathon-lösningarna.

Adress
Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund




